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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 30. и 108. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) 
,) члана 17. тачка „а“ Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05,4/08 и 1/09), Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној дана  21.04.2009. године,  
д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
 

о измјенама и допунама Статута Општине 
Градишка 

 
Члан 1. 

 
  Члан 47. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“, број: 
8/05 ,4/08 и 1/09), мијења се и гласи: 

„(1)  Предсједника и чланове Савјета  
мјесне заједнице, непосредно на збору грађа-на 
мјесне заједнице бирају бирачи уписани у 
бирачки списак за то подручје на последњим 
општим или локалним изборима, или са 
потврдом  о пребивалишту у тој мјесној 
заједници, изданом од надлежног органа након 
последњих избора. 

(2)   Избори за Предсједника и чланове 
Савјета мјесне заједнице се могу одржати ако на 
збору присуствује најмање 10% бирача  са 
правом гласа у тој мјесној заједници . 

(3)   Уколико се избори за Предсједника и 
чланове Савјета мјесне заједнице не одрже због 
недостатка кворума из става 2 овог члана 
заказују се поновни избори. 

 
 

 
 
 
 
 
(4)  Поновни избори за Предсједника и 

чланове Савјета мјесне заједнице се могу 
одржати ако на збору присуствује: 

- у мјесним заједницама од 500 до 1000 
бирача са правом гласа у тој мјесној   
   заједници, најмање 50 бирача,   
- у мјесним заједницама  од 1001 до 2000 
бирача са правом гласа у тој мјесној  
   заједници најмање 80 бирача ,  
- у мјесним заједницама са преко 2000 
бирача са правом гласа у тој мјесној 
   заједници ,најмање 100 бирача. 
(5) Предсједник и чланови Савјета мјесне 

заједнице су изабрани ако је на збору грађана за 
њихов избор гласала натполовична већина 
присутних бирача са правом гласа у тој мјесној 
заједници . 

(6) Остале одлуке из своје надлежности 
збор грађана доноси под условима пропи-саним 
ставовима  2 и 4 овог члана“. 

 
Члан 2. 

 
  У члану 48. став 1.  ријечи „става 3“ се 
бришу. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
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На основу  члана 30 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ 101/04,42/05, и 118/05),члана 17 Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 8/05,4/08 и 1/09),члана 
5.став 2. и члана 7. Одлуке о установљењу јавних 
признања и општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка", број: 2/06), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 21.04.2009. године   д о н и ј е л а   ј е  
 

О Д Л У К У 
 

о додјели јавних признања општине 
Градишка 

 
Члан 1. 

 
Скупштина општине Градишка, поводом 

Дана општине-24.Априла 2009. године додјељује 
слиједећа јавна признања: 
 
 1. ПОВЕЉА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА  
додјељује се: 
 -г-дину Бошку Касагићу,из Градишке, 
  за постигнуте резултате у области 
грађевинарства  
 
 - г-дину Младену Јаковљевићу из 
Брестовчине 

  за постигнуте резултате у области 
угоститељско-туристичке привреде 
 
 2.) ЗАХВАЛНИЦА се  додјељује : 
 - проф. Боривоју Јовановићу из 
Градишке, 
              за постигнуте резултате у области 
образовања и научног рада, 
 

- г-дину Радомиру Мандићу из 
Градишке, 
у области васпитно образовног рада и 
развоја међурелигијских односа у   
општини, 
- г-дину Бесиму Шеперу из Градишке, 
у области хуманитарног рада и развоја 
међурелигијских односа у општини 
 
- сестри Ксаверији из Градишке, 
у области хуманитарног рада и развоја 
међурелигијских односа у општини 
 

  
 
 

- предузећу „ТИН ИНВЕСТ“ из 
Градишке, 
   за постигнуте резултате у области 
привреде, 

 
Члан 2. 

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

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења , а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка" 
 
Број:01-022-79/09 
Дана:21.04.2009.године            
Г р а д и ш к а                        ПРЕДСЈЕДНИК                                     

                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 

 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике  
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 49. 
Статута општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број  8/05, 4/08 и 1/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана  21.04. 2009. године,  д о н и ј е л а   
је  
 

О Д Л У К У  
 

о расписивању избора за савјете мјесних 
заједница 

на подручју општине Градишка 
 

Члан 1. 
 

 Овом  одлуком расписују се избори за 
предсједнике  и чланове савјета мјесних 
заједница организованих на подручју општине 
Градишка. 
 

Члан 2. 
 

 Избори из члана 1. ове одлуке ће се 
спровести у року од 90 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 
 Број чланова савјета мјесних заједница  је  
најмање 5, а највише 11, укључујући и 
предсједника. 
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Члан 3. 
 

 Изборе за савјет мјесне заједнице 
спроводи савјет мјесне заједнице из претходног 
сазива. 
 

Члан 4. 
 

Предсједника и чланове савјета мјесне 
заједнице бирају  бирачи уписани у бирачки 
списак који имају пребивалиште на подручју 
мјесне заједнице, непосредно на збору грађана 
мјесне заједнице.                                                       

Избор се врши на мандатни период од 
четири године. 

Гласање о избору предсједника и чланова 
савјета мјесне заједнице је јавно. 

Предсједник и чланови савјета мјесне 
заједнице су изабрани ако је за њихов избор 
гласала надполовична већина од укупног броја 
грађана уписаних у бирачки списак, који су 
присутни збору грађана мјесне заједнице. 
 Уколико је за предсједника и чланове 
савјета мјесне заједнице кандидовано више 
кандидата од броја који се бира,  изабрани су 
кандидати који су добили највише гласова. 
 Замјеника предсједника савјета мјесне 
заједнице бира савјет мјесне заједнице већином 
гласова изабраних чланова савјет 
 

Члан 5. 
 

Укупан број грађана бирача мјесне 
заједнице који присуствују збору грађана на ко-
јем се бирају предсједник и чланови савјета 
мјесне заједнице не смије бити мањи од 10 % 
укупног броја грађана уписаних у бирачки 
списак, који имају пребивалиште на подручју 
мјесне заједнице. 

Изузетно, уколико се избори не могу 
провести због недостатка кворума, а збор грађана 
је претходно заказиван и није било кворума, 
избори за предсједника и чланове савјета мјесне 
заједнице извршиће се на поновном збору  
грађана на коме присуствује:  

- у мјесним заједницама од 500  до 1000 
уписаних бирача са правом гласа, најмање 50 
бирача, 

- у мјесним заједницама  од 1001 до 2000 
бирача са правом гласа, најмање 80 бирача, 

- у мјесним заједницама са преко 2000 
уписаних бирача са правом гласа, најмање 100 
бирача. 
 

 
 

Члан 6. 
 

 Административно техничке послове 
везано за спровођење избора за савјете мјесних 
заједница обављаће Одјељење за општу управу 
Административне службе општине Градишка.  
 

Члан 7. 
 

 У року од 30 дана од дана окончања 
избора за савјете мјесних заједница Начелник 
општине  ће Скупштини општине поднијети 
писмену информацију о проведеним изборима за 
савјете мјесних заједница. 
 

Члан 8. 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број:01-022-81/09 
Дана:21.04.2009.године            
Г р а д и ш к а                        ПРЕДСЈЕДНИК                                     

                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 

 
На основу члана 3. став 3. Закона о 

јавном окупљању ("Службени гласник Републике 
Српске", број 118/08) и члана 33. Статута 
општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка", број 8/05 и 4/08 и 1/09), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној дана  
21.04.2009. године, д о н и ј е л а  је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о одређивању простора примјерених 
за одржавање јавних  скупова 

 
 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком одређују се простори 
примјерени  за одржавање јавних скупова  на    
подручју општине Градишка. 
 

Члан 2. 
 

 За намјене из члана 1. Одлуке одређују 
се: 

 
1.    Плато испред "Културног центра" 
Градишка у Улици Младена Стојановића, 
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2.    Простор испред објекта   Робне куће 
„Избор“ у Улици Видовданска, 

       
      3.    Други простори који имају услове за 
окупљање већег броја грађана  
 (стадиони, игралишта, дворане и други 
прикладни простори).  
 

Члан 3. 
 

 За извршење ове одлуке задужује се 
Полицијска станица Градишка и организатори 
јавног окупљања грађана. 
 

Члан 4. 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у "Службеном гласнику општине 
Градишка". 
 
Број:01-022-82/09 
Дана:21.04.2009.године            
Г р а д и ш к а                        ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На основу члана 7. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Репу-блике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 41/03) и члана 33. 
Статута општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка", број 8/05, 4/09 и 1/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана 21.04.2009 године  донијела   је 
 

О Д Л У К У 
 

о измјени и допуни Одлуке о утврђивању 
критерија за именовање управних  одбора и 
директора  јавних установа  чији је оснивач 

општина Градишка 
 
I 

 
 У Одлуци о утврђивању критерија за 

именовање управних  одбора и директора  
јавних установа  чији је оснивач општина 
Градишка, број:01-022-64/09 од 31.03.2009. 
године у тачки  I подтачка 2. мјења се и гласи: 
 

„2.Три члана Управног одбора ЈУ 
„Апотекарска установа“ Градишка“ 
 
 

II 
 
 У тачки III –„Посебни услови за 
кандидате“ под 3, алинеја прва мјења се и гласи: 
 
 „висока или виша стручна спрема“ 
 
 

III 
 

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

 
Број:01-022-83/09 
Дана:21.04.2009.године            
Г р а д и ш к а                        ПРЕДСЈЕДНИК                                     

                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 

 
 

 
 
На основу члана  27. Закона о уређењу 

простора («Службени гласник Републике 
Српске», број: 84/02-пречишћен текст, 14/03, 
112/06 и 53/07) и члана 17. и 33. Статута општи-
не Градишка («Службени гласник општине 
Градишка», број: 8/05, 4/08 и 1/09), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
21.04.2009.године д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

о Плану парцелације и урбанистичко-
техничким условима за подјелу 

индустријскиог круга у више цјелина 
 

I 
 

 Усваја се План парцелације са 
урбанистичко-технички услови за подјелу 
индустри-јског круга у више цјелина, предузећа 
„Инга“ у Градишци. 

Границе простора који је обухваћен 
Планом парцелације  одређене су  у графичком 
дијелу Плана. 
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II 
 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног 
и графичког дијела. 

 
 Текстуални дио садржи: 
 

А) Уводно образложење 
Б)  Стање организације, уређења и 

кориштења простора                            
В) Потребе, могућности и циљеви 

организације, уређења и кориштења простора 
Г) План организације, уређења и 

кориштења простора 
 

Графички дио садржи 
 
1.Постојеће стање     П=1:1000 
2.Извод из Урбанистичког плна 

Градишке       П=1:5000 
3.План просторне организације  П=1:1000 
4.Извод из регулационог плана  П=1:1000 
5.План саобраћаја и нивелације  П=1:1000 
6.План инфраструктуре- Хидротехника

        П=1:1000    
  7.План инфраструктуре-Ее и 
телекомуникације                             П=1:1000 

8.План грађевинских и регулационих 
линија                    П=1:1000 

9.План парцелације                 П=1:1000 

III 

 Елаборат плана,  израђен у 
Урбанистичком заводу Републике Српске, а.д. 
Бања Лука у мјесецу фебруару 2009. године, 
прилог је и саставни дио ове одлуке. 

IV 

 План је основа за промјену облика и 
површине постојећих парцела градског 
грађевинског земљишта и осталог грађевинског 
земљишта, у смислу чланова 26. и 27. Закона о 
уређењу простора („Службени гласник 
Републике Српске“ број:84/02, 14/03, 112/06, 
53/07) и члана 23. став 1. тачка 2. Закона о 
премјеру и катастру непокретности („Службени 
гласник Републике Српске“ број 34/06). 

V 

 План се излаже на стални јавни увид код 
општинског органа управе надлежног за послове 
просторног уређења. 

VI 

О провођењу овог одлуке  стараће се 
орган из тачке V ове одлуке. 

 
VII 

Ступањем на снагу ове oдлуке престају 
да важе раније донешени просторно- плански 
документи проведбеног карактера, у дијелу у 
којем нису у сагласности са планом. 
 

VIII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању   у «Службеном гласнику општине 
Градишка». 
 
Број:01-022-80/09 
Дана:21.04.2009.године            
Г р а д и ш к а                        ПРЕДСЈЕДНИК                                     

                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 4. Закона о промету 

непокретности /“Службени гласник БиХ“, број: 
38/78, 48/89, 29/90 и 22/91 и „Службени гласник 
РС“ број 29/94/ и члана 17. и 33. Статута 
општине Градишка /“Службени гласник општине 
Градишка“ , број 8/05, 4/08 и 1/09/, на сједници 
одржаној дана 21.04.2009. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

 

о губитку својства непокретности у општој 
употреби 

 
Члан 1. 

 
Утврђује се да је изгубило својство 

непокретности у општој употреби -пута  следеће 
земљиште  државнe својинe: 

  
-к.ч. бр. 2654/11, „пут у Жеравицу“, 

градилиште  површине................................... 71 м2 
-к.ч. бр. 2650/23 „тркалиште“, 

градилиште површине.................................. 310 м2 
-к.ч. бр. 2650/24 „тркалиште“, 

градилиште површине.................................. 226 м2 
-к.ч. бр. 2650/25 „тркалиште“, 

градилиште површине.................................. 383 м2 
-к.ч. бр. 2650/26 „тркалиште“, 

градилиште површине.................................. 240 м2 
-к.ч. бр. 2650/27 „тркалиште“, 

градилиште површине.................................. 351 м2 
 

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

Члан 2. 
 

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

 
Члан 3. 

 
Ова  одлука ступа на снагу осмог  дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине  Градишка". 

 
Број:01-022-84/09 
Дана:21.04.2009.године            
Г р а д и ш к а                        ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 

Скупштина општине Градишка, 
рјешавајући у предмету губитка својства 
непокре-тности у општој употреби, на основу 
члана 4. Закона о промету непокретности 
/“Службени гласник БиХ“, број: 38/78, 48/89, 
29/90 и 22/91 и „Службени гласник РС“ број 
29/94/ и члана 17. и 33. Статута општине 
Градишка /“Службени гласник општине 
Градишка“ , број 8/05, 4/08 и 1/09/, на сједници 
одржаној дана 21.04.2009. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

 
о губитку својства непокретности у општој 

употреби 
 

Члан 1. 
 

Утврђује се да је изгубило својство добра 
у општој употреби - пут  следеће земљиште  
државнe својинe: 

  
-к.ч. бр. 1624/11, Ул. „Лепе Радић“, 

градилиште  у површини од  20 м2 
уписана у п.л. број 416  к.о. Градишка-

град 
 

Члан 2. 
 

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

 
Члан 3 

 
Ова  одлука ступа на снагу осмог  дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине  Градишка". 

 
Број:01-022-85/09 
Дана:21.04.2009.године            
Г р а д и ш к а                        ПРЕДСЈЕДНИК                                     

                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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Скупштина општине Градишка, 
рјешавајући у предмету губитка својства 
непокре-тности у општој употреби, на основу 
члана 4. Закона о промету непокретности 
/“Службени гласник БиХ“, број: 38/78, 48/89, 
29/90 и 22/91 и „Службени гласник РС“ број 
29/94/ и члана 17. и 33. Статута општине 
Градишка /“Службени гласник општине 
Градишка“ , број 8/05, 4/08  и 1/09/, на сједници 
одржаној дана 21.04.2009. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

 
о губитку својства непокретности у општој 

употреби 
 

I 
 

Утврђује се да је изгубило својство 
непокретности у општој употреби -пут  следеће 
земљиште  државнe својинe: 

  
-к.ч. бр. 262/154,  „Ограда“, градилиште  

у површини од  2 м2 
уписана у п.л. број 416  к.о. Градишка-

град 
 

II 
 

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

 
III 

 
Ова  одлука ступа на снагу осмог  дана од 

дана објављивања у "Службеном гласни-ку 
општине  Градишка". 

 
Број:01-022-86/09 
Дана:21.04.2009.године            
Г р а д и ш к а                        ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 

 
 

 
 
 
 
 

На основу члана 29. Закона о промету   
непокретности („Службени  лист  СРБиХ “ бр. 
38/78, 4/89, 29/90, 22/91, и „Службени гласник 
РС “ број 29/94) и члана 17. и 33. Статута 
Општине Градишка („Сл.ужбени  гласник 
општине Градишка“  бр.8/05, 4/08 и 1/09 ), 
Скупштина општине Градишка  на сједници 
одржаној дана  21.04. 2009. године, донијела је  

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
о прихватању понуде 

 
I 
 

Прихвата се понуда  „Арагоста“ д.о.о. 
Бањалука, дата по праву прече куповине, за 
куповину некретнина означених као: 

 
-к.ч.бр 872/2   „Ул Хаџидедина“ , 

двориште  површине 78 м2 

                                                            

уписане у п.л. бр. 2626  к.о. Градишка 
град,  по цијени  од  15.000, 00 КМ, ради 
привођења земљишта трајној намјени 

 
II 
 

 О куповини некретнина из тачке I 
закључиће се купопродајни уговор између 
Општине Градишка и „Арагоста“ д.о.о. Бањалука 

                                                             
III 

 
За провођење ове одлуке задужује се 

Начелник Општине Градишка. 
 

IV 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-022-87/09 
Дана:21.04.2009.године            
Г р а д и ш к а                        ПРЕДСЈЕДНИК                                     

                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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Страна 9 

На основу члана 11, 12 и 15 Одлуке о 
грађевинском земљишту (»Службени гласник 
општине Градишка» бр. 6/07), члана 4 
Правилника о поступку јавног надметања за 
продају грађевинског земљишта у државној 
својини (»Службени гласник Републике Српске» 
бр. 14/07), члана 4 Правилника о поступку 
продаје непосредном погодбом неизграђеног 
градског грађевинског земљишта у државној 
својини (»Службени гласник Републике Српске», 
бр.14/07)  и члана 17 и 33 Статута Општине 
Градишка («Службени гласник општине 
Градишка» бр. 8/05, 4/08 и 1/09), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
21.04.2009.године, доноси 
 

О Д Л У К У  
о продаји грађевинског земљишта  

 
I 
 

Приступа се продаји неизграђеног 
градског грађевинског земљишта (II зона), ради 
изградње трајних грaђјевина и то: 
 

1.-к.ч.бр.1905/58  ПОМОЋНО ИГРАЛИШТЕ, 
градилиште у површини од                          474 m2  

  - к.ч.бр.2650/27  ТРКАЛИШТЕ, градилиште у 
површини од                                                   351 m2                                                                                                  
уписане у пл. бр. 3078 к.о. Градишка-село, 

ради изградње пословног објекта намјењеног за 
услужне дјелатности, по почетној продајној 
цијени од 74.250 КМ ( 90 КМ/ m2) 

 

2.-к.ч.бр.1905/59  ПОМОЋНО ИГРАЛИШТЕ, 
градилиште у површини од                          700 m2  
  -к.ч.бр.2650/26  ТРКАЛИШТЕ, градилиште у 
површини од                                                   240 m2    
уписане у пл. бр. 3078 к.о. Градишка-село  
ради изградње пословног објекта намјењеног за 
услужне дјелатности, по почетној продајној 
цијени од 84 600 КМ ( 90 КМ/ m2) 

 

3. к.ч.бр.1905/60  ПОМОЋНО ИГРАЛИШТЕ, 
градилиште у површини од                        2204 m2  
    к.ч.бр.2650/25  ТРКАЛИШТЕ, градилиште у 
површини од                                                   383 m2 
    уписане у пл. бр. 3078 к.о. Градишка-село,  
ради изградње бензинске пумпе са пратећим 
садржајима,   по почетној   продајној   цијени   од  
232. 830 КМ ( 90 КМ/ m2) 

 

4. к.ч.бр.1905/61  ПОМОЋНО ИГРАЛИШТЕ, 
градилиште у површини од                          827 m2  

    к.ч.бр.2650/24  ТРКАЛИШТЕ, градилиште у 
површини од                                                   226 m2 
    уписане у пл. бр. 3078 к.о. Градишка-село  
ради изградње пословног објекта намјењеног за 
услужне дјелатност, по почетној продајној 
цијени од 94 770 КМ ( 90 КМ/ m2) 
 
 5. к.ч.бр.1905/62  ПОМОЋНО ИГРАЛИШТЕ, 
градилиште у површини од                          745 m2  
    к.ч.бр.2650/23  ТРКАЛИШТЕ, градилиште у 
површини од                                                   310 m2  
    к.ч.бр. 2656/11 ПУТ У ЖЕРАВИЦУ, 
градилиште у површини од                            71 m2 
    уписане у пл. бр. 3078 к.о. Градишка-село, 
ради изградње пословног објекта намјењеног за 
услужне дјелатност, по почетној продајној 
цијени од 101 340 КМ ( 90 КМ/ m2) 

 

   II 
 

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

 
III 
 

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

IV 
 

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

V 
 

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

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

VII 
 

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

VIII 
 

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

 
Број:01-022-88/09 
Дана:21.04.2009.године            
Г р а д и ш к а                        ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 

 
 
 
 
Скупштина општине Градишка, у 

предмету комплетирања грађевинске парцеле, по 
захтјеву Ђаковић Боже, сина Бошка из 
Градишке, на основу члана 5.,14. и 27. Закона о 
промету непокретности („Службени лист 
СРБиХ“ број 38/78,4/89,29/90,22/91 и „Службени 
гласник РС“ број 29/04), члана 16. став 1. тачка 
„д“ Закона о грађевинском земљишту РС 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 
112/06)  и члана 17. и 33. Статута општине 
Градишка  (»Службени гласник општине 
Градишка« бр.8/05, 4/08 и 1/09 ), на сједници 
одржаној дана 21.04.2009.године,  д о н и ј е л а   
ј е 
 

 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о давању сагласности за закључење уговора о 
продаји неизграђеног градског 

грађевинског земљишта непосредном 
погодбом са 

Ђаковић Божом, сином Бошка из Градишке 
 

Члан 1. 
 
Даје се сагласност за закључење уговора 

о продаји непосредном погодбом ради 
комплетирања грађевинске парцеле неизграђеног 
градског грађевинског земљишта  означеног као: 

 
- к.ч.бр. 579/1 “Ул. Чеде Ковачевића“, 

двориште у   површини од ...9 м2  
- к.ч.бр. 581/1 „Ул. Чеде Ковачевића“ 

градилише у површини од...16 м2 
- к.ч.бр. 583/2 „Ул. Дакина“ градилише 

у површини од....................22 м2 
 
     уписане у п.л.бр. 2689 к.о. Градишка-

град , на којем општина Градишка има стварно 
право располагања, са Ђаковић Божом, сином 
Бошка из Градишке 
 

Члан 2. 
  

Ђаковић Божо, син Бошка из Градишке је  
дужан  платити накнаду за продано земљиште из 
члана 1., по тржишној цијени тог земљишта у 
износу од 20 КМ/м2, што за 47 м2 износи 940,00 
КМ (према извршеној процјени Комисије за 
процјену грађевинског земљишта). 

                                                             
Члан 3. 

 
Овлашћује се Начелник Општине 

Градишка да у име Општине Градишка закључи 
уговор из члана 1. ове одлуке са Ђаковић Божом, 
сином Бошка из Градишке. 

 
Члан 4. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-022-89/09 
Дана:21.04.2009.године            
Г р а д и ш к а                        ПРЕДСЈЕДНИК                                     

                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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На основу чланова  30. и 72. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и 
чланова 17. и 33. Статута општине Градишка 
("Службени гласник општине Градишка", број 
8/05 и 4/08), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној дана 19.02.2009. године,  д о н 
и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о преносу улагања на 
„Крајина осигурање а.д. Бања Лука 

 
I 

 
 Улагање извршено од стране општине 
Градишка у пословни простор површине 803,18 
м2 у Градишци у Улици Видовданска 1А у 
износу од 384.676,11 КМ преноси се на „Крајина 
осигурање“ а.д. Бања Лука 
 

II 
 
 „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука има 
право располагања на пословном простору 
наведеном у тачки I ове Одлуке и улагање у 
наведени пословни простор у укупном износу од 
384.676,11 компезираће се са износом закупнине 
за наведени пословни простор у периоду од 
01.08.2006. до 30.04.2009. године. 
 

 
III 

 
 На основу ове Одлуке Начелник општине 
ће са „Крајина  осигурањем“ а.д. Бања Лука 
закључити уговор о закупу пословног простора 
из тачки I ове Одлуке. 
 

IV 
 

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

 
Број:01-022-23/09 
Дана:19.02.2009.године            
Г р а д и ш к а                        ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 

 
 
 

На основу члана 47. Закона о 
грађевинском земљишту Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
112/06), члана 190.  Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике 
Српске“ број 13/02) и чланова 17. и 33. Статута 
општине Градишка („Службени  гласник 
општине Градишка“ број:8/05, 4/08 и 1/09), 
рјешавајући по захтјеву Шућур Весне из 
Градишке, за утврђивање права својине на 
грађевинском земљишту у државној својини на 
којем је изграђен пословни објекат без права 
кориштења ради грађења, Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 21.04.2009. 
године, донијела   ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. УТВРЂУЈЕ СЕ ПРАВО СВОЈИНЕ на 
грађевинском земљишту означеном као: 
 
-к.ч. број 862/2, Ул „Николе Тесле“, градилиште 
у површини од 97 м2 
уписана у п.л. број 2689 к.о. Градишка-град /са 
правом кориштења општине Градишка са 1/1 
дијела/ 
 у корист 
 ШУЋУР ВЕСНЕ из Градишке са 1/1 
дијела 
 -као градитеља пословног објекта на 
предметном земљишту. 
 
2. Стицалац права својине је дужан платити 
општини Градишка: 
- накнаду за земљиште из тачке 1. рјешења 
у износу од 9.700,00 КМ (100 КМ/м2), а према 
извјештају Комисије за процјену грађевинског 
земљишта општине Градишка од 18.03.2008. 
године, 
- накнаду за уређење грађевинског 
земљишта у износу од 1.619,39 КМ и 
- једнократну ренту у износу од 1.068,90 
КМ 

 
3. На земљишту из тачке 1. овог рјешења, 

по правоснажности овог рјешења, Земљишно 
књижна канцеларија Основног суда у Градишци 
извршиће укњижбу права својине у корист 
Шућур Весне са 1/1 дијела, уз истовремено 
брисање раније извршених уписа на том 
земљишту. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 Шућур Весна из Градишке је поднијела 
захтјев за утврђивање права својине на 
земљишту означеном као к.ч. бр.862/2 у 
површини од 97 м2, уписана у п.л. бр.2689 к.о. 
Градишка-град /ранији п.л. бр.1242 к.о. 
Градишка-град/, а на којој катастарској парцели 
је у катастарском операту уписана са правом 
кориштења Скупштина општине Градишка, а на 
којој је Шућур Весна саградила пословни 
објекат. 
 У захтјеву наводи да за исти објекат има 
документацију за грађење привременог објекта, 
који и прилаже у спис као и п.л. бр. 1242 к.о. 
Градишка-град. 
 Уз захтјев странка је приложила следећу 
документацију: 
- копију рјешења општинске Комисије за 
привредне и друштвене дјелатности општине 
Б.Градишка бр. 05/2-361-133/87 од  24.4.1987. 
године, 
- копију рјешења општинске Комисије за 
привредне и друштвене дјелатности општине Б. 
Градишка бр.05/2-360-42/89 од 31.3.1989. 
године, 
- копију рјешења Центар служби 
безбједности Бања Лука, Станица јавне 
безбједности Градишка бр. 11-3/09-203-7/94 од 
15.03.1994. године. 

 
Дана 27.06.2008. године одржана је 

усмена јавна расправа на лицу мјсета у 
присуству Шућур Весне, вјештака геометра 
Стојнић Миладе, а у одсуству Правобранилаштва 
РС, Сједиште замјеника Бања Лука, које је 
уредно позвано, на којој је утврђено; 

- од стране вјештака геометра 
идентификована је к.ч. бр. 862/2 Ул „Николе 
Тесле“, градилиште у површини од 97 м2, 
уписана у п.л. бр.2689 /раније п.л.бр.1242/ к.о. 
Градишка-град, а која је у катастарском операту 
уписана са правом кориштења општине 
Градишка са 1/1 дијела, те утврђено да је исто 
изграђено градско грађевинско на којем је 
саграђен пословни објекат /зидани/ власништво 
Шућур Весне са 1/1 дијела. 

- извршен је увид у приложену 
грађевинску документацију, те је утврђено да је 
предметни пословни објекат привременог 
карактера, 

- према стручном мишљењу Одјељења за 
урбанизам, грађење, комуналне и стамбене 
послове Општине Градишка бр.04-363-1-89/08 од 
28.05.2008. године катастарска парцела број 

862/2 Ул „Николе Тесле“, градилиште у 
површини од 97 м2, уписана у п.л. бр.2689 
/раније п.л.бр.1242/ к.о. Градишка-град- чини 
јединствену грађевинску парцелу на којој је 
предвиђена изградња пословног објекта, у вему 
према регулационом плану дијела центра 
Градишке („Службени гласник општине 
Градишка“ број 1/02), 

- Такође је утврђено да су усвајањем 
новог планског акта, Регулационог плана дијела 
центра Градишке („Службени гласник општине 
Градишка“ број 1/02), створени услови за 
промјену статуса предметног пословног објекта 
/до тада привремени/ у трајни. 

Накнадно је од Комисије за процјену 
грађевинског земљишта општине Градишка до-
стављена тржишна цијена земљишта по 1 м2, а 
која за предметно земљиште износи 100 КМ, што 
за 97 м2 износи 9.700,00 КМ 
/словима:деветхиљадаседамстотинаконвертибил
нихмарака/. 

Накнадно је од Одјељења за урбанизам, 
грађење, комуналне и стамбене послове 
Администра-тивне службе општине Градишка 
прибављен обрачун ренте и уређења 
грађевинског земљишта од дана 
25.03.2009.године, а према коме накнада за 
уређење износи 1.619,39 КМ, а рента 1.068,90 
КМ. 

Правобранилаштво РС, Сједиште 
замјеника Бања Лука, је у свом изјашњењу број 
 У-399/08 од 07.10.2008.године навело да су 
испуњене законске претпоставке за легализацију 
стамбеног објекта у складу са Законом о 
грађевинском Републике Српске. Те да је прије 
доношења рјешења о утврђивању права својине, 
потребно да овај орган прибави податке о 
тржишној цијени земљишта и висини ренте коју 
странка треба платити општини Градишка, 
обзиром да је раније изграђени објекат имао 
статус привременог објекта. 
 Како су у конкретном случају испуњени 
услови прописани чланом 47. Закона о 
грађевинском земљишту РС, то је ваљало овим 
рјешењем утврдити право својине на предметном 
земљишту у корист Шућур Весне са 1/1 дијела, 
на којем је иста саградила пословни објекат без 
права грађења. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
  

Против овог рјешења не може се уложити 
жалба али се може покренути управни спор 
подношењем тужбе Окружном суду у Бања Луци 
у року од 30 дана након достављања рјешења. 
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 Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 
 
Број:01-111-46/09 
Дана:21.04.2009.године            
Г р а д и ш к а                        ПРЕДСЈЕДНИК                                      

                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На основу члана 47. Закона о 
грађевинском земљишту Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
112/06), члана 190.  Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике 
Српске“ број 13/02) и чланова 17. и 33. Статута 
општине Градишка („Службени  гласник 
општине Градишка“ број:8/05, 4/08 и 1/09), 
рјешавајући по захтјеву Џамастагић Слободанке 
из Градишке, за утврђивање права својине на 
грађевинском земљишту у државној својини на 
којем је изграђен пословни објекат без права 
кориштења ради грађења, Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 21.04.2009. 
године, донијела   ј е 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. УТВРЂУЈЕ СЕ ПРАВО СВОЈИНЕ на 
грађевинском земљишту означеном као: 
 
-к.ч. број 862/3, Ул „Николе Тесле“, градилиште 
у површини од 92 м2 

уписана у п.л. број 2689 к.о. Градишка-
град /са правом кориштења општине Градишка 
са 1/1 дијела/ 
 у корист 
 ЏАМАСТАГИЋ СЛОБОДАНКЕ из 
Градишке са 1/1 дијела 
 -као градитеља пословног објекта на 
предметном земљишту. 
 
2. Стицалац права својине је дужан платити 
општини Градишка: 
- накнаду за земљиште из тачке 1. 
рјешења у износу од 9.200,00 КМ (100 КМ/м2), 
а према извјештају Комисије за процјену 
грађевинског земљишта општине Градишка од 
18.03.2008. године, 
- накнаду за уређење грађевинског 
земљишта у износу од 1.619,38 КМ и 
- једнократну ренту у износу од 
1.068,90 КМ 

 

3. На земљишту из тачке 1. овог рјешења, 
по правоснажности овог рјешења, Земљи-шно 
књижна канцеларија Основног суда у Градишци 
извршиће укњижбу права својине у корист 
Џамастагић Слободанке са 1/1 дијела, уз 
истовремено брисање раније извршених уписа на 
том земљишту. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 „Rama company“ д.о.о. Градишка, 
заступана по Џамастагић Амиру из Градишке је 
поднијела захтјев за утврђивање права својине на 
земљишту означеном као к.ч. бр.862/3 у 
површини од 92 м2, уписана у п.л. бр.2689 к.о. 
Градишка-град /ранији п.л. бр.1242 к.о. 
Градишка-град/, а на којој катастарској парцели 
је у катастарском операту уписана са правом 
кориштења Скупштина општине Градишка, а на 
којој је саграђен пословни објекат. 
 У захтјеву наводи да за исти објекат има 
документацију за грађење привременог објекта, 
који и прилаже у спис као и п.л. бр. 1242 к.о. 
Градишка-град. 
 Уз захтјев странка је приложила следећу 
документацију: 
- копију рјешења о привременој 
урбанистичкој сагласности општинске Комисије 
за привредне и друштвене дјелатности општине 
Б.Градишка бр. 05/2-364-342/87 од  17.4.1987. 
године, 
- копију рјешења о одобрењу за грађење 
привременог пословног објекта општинске 
Комисије за привредне и друштвене дјелатности 
општине Б. Градишка бр.05/2-361-158/87 од 
13.5.1987. године, 
- копију уговора о продаји киоска између 
Дероњић Ибрахима и Џамастагић рођ. Змијањац 
Слободанке, закључен 26.12.2001. године и 
овјерен код Основног суда у Градишци I-
4432/2001 дана 26.12.2001.године. 

 
Дана 27.06.2008. године одржана је 

усмена јавна расправа на лицу мјсета у 
присуству Џамастагић Амира и Џамастагић 
Слободанка, вјештака геометра Слијепчевић 
Дијане, а у одсуству Правобранилаштва РС, 
Сједиште замјеника Бања Лука, које је уредно 
позвано, на којој је утврђено; 

- од стране вјештака геометра 
идентификована је к.ч. бр. 862/3 Ул „Николе 
Тесле“, градилиште у површини од 92 м2, 
уписана у п.л. бр.2689 /раније п.л.бр.1242/ к.о. 
Градишка-град, а која је у катастарском операту 
уписана са правом кориштења општине 
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Градишка са 1/1 дијела, те утврђено да је исто 
изграђено градско грађевинско на којем је 
саграђен пословни објекат /зидани/ власништво 
Џамастагић Слободанке  са 1/1 дијела. 

- Џамастагић Слободанка је на расправи 
изјавила да је она власник предметног пословног 
објекта јер је исти купила од Дероњић Ибрахима, 
те да је захтјев за утврђивање својине требао да 
гласи на њу а не на „Rama company“ д.о.о. 
Градишка, а Џамастагић Амир муж Џамастагић 
Слобода-нке се сагласио да је захтјев требао да 
гласи на Џамастагић Слободанку, а не на „Rama 
company“ д.о.о. Градишка чији су они власници. 

- извршен је увид у приложену 
грађевинску документацију, те је утврђено да је 
предметни пословни објекат привременог 
карактера, 

- према стручном мишљењу Одјељења за 
урбанизам, грађење, комуналне и стамбене 
послове Општине Градишка бр.04-363-1-88/08 од 
28.05.2008. године катастарска парцела број 
862/3 Ул „Николе Тесле“, градилиште у 
површини од 92 м2, уписана у п.л. бр.2689 
/раније п.л.бр.1242/ к.о. Градишка-град- чини 
јединствену грађевинску парцелу на којој је 
предвиђена изградња пословног објекта, у вему 
према Регулационом плану дијела центра 
Градишке („Службени гласник општине 
Градишка“ број 1/02), 

- Такође је утврђено да су усвајањем 
новог планског акта, Регулационог плана дијела 
центра Градишке („Службени гласник општине 
Градишка“ број 1/02), створени услови да се 
предметни пословни објекат /до тада 
привремени/ задржи као трајни. 

Накнадно је од Комисије за процјену 
грађевинског земљишта општине Градишка 
достављена тржишна цијена земљишта по 1 м2, а 
која за предметно земљиште износи 100 КМ, што 
за 92 м2 износи 9.200,00 КМ 
/словима:деветхиљададвијестотинеконвертибилн
ихмарака/. 

Накнадно је од Одјељења за урбанизам, 
грађење, комуналне и стамбене послове 
Административне службе општине Градишка 
прибављен обрачун ренте и уређења 
грађевинског земљишта од дана 
25.03.2009.године, а према коме накнада за 
уређење износи 1.619,38 КМ, а рента 1.068,90 
КМ. 
Правобранилаштво РС, Сједиште замјеника Бања 
Лука, је достављена копија записника са свом 
потребном документацијом али се исто није 
изјаснило о постављеном захтјеву. 

 Како су у конкретном случају испуњени 
услови прописани чланом 47. Закона о 
грађевинском земљишту РС, то је ваљало овим 
рјешењем утврдити право својине на предметном 
земљишту у корист Џамастагић Слободанке  са 
1/1 дијела, на којем је иста саградила пословни 
објекат без права грађења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
  

Против овог рјешења не може се уложити 
жалба али се може покренути управни спор 
подношењем тужбе Окружном суду у Бања Луци 
у року од 30 дана након достављања рјешења. 
 Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 
 
Број:01-111-47/09 
Дана:21.04.2009.године            
Г р а д и ш к а                        ПРЕДСЈЕДНИК                              

                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Урош Граховац с.р. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 34. Статута општине 
Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05 I 4/08), Начелник општине 
Градишка  д о н о с и  

 
О Д Л У К У  

 
о усвајању кодекса професионалне етике 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком усваја се Кодекс 

професионалне етике који су обавезни да 
прихвате сви запослени радници 
Административне службе општине Градишка 
који раде на пословима и задацима вођења 
матичних књига. 

 
Члан 2. 

 
 Кодекс професионалне етике чини 

саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 3. 
 

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

 
Број: 02-022-36/09 

  Датум: 27.02.2009.године 
  Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                            Никола Крагуљ с.р 
 

 
КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ 

 
 1. Овим Кодексом дефинишу се 

смјернице и правила која промовишу 
успостављање и одржавање професионалне, 
ефикасне, економичне, непристрасне и 
транспарентне матичне службе и има обвезујућу 
снагу за све запослене у општини Градишка, тј. 
Одјељењу за општу управу Градишка. 

 
2.  Сви матичари, односно запослени на 

пословима грађанских стања пажљиво су 
одабрани и примљени у радни однос у складу са 
важећим прописима Републике Српске, упознати 
су са прописима на основу којих ће вршити своје 
законске обавезе и овим кодексом. 

 

3.  Свако лице које ради на обради 
података везаних за лична документа (извод из 
матичне књиге рођених/увјерење о 
држављанству) даје изјаву којом се обавезује да 
ће се придржавати овог кодекса. 

 
4.  Запослени у овом органу је дужан 

упознати се са свим прописима везаним за 
обављање свог посла и обавезати се на констатно 
лично усавршавање кроз програме обука који се 
организују. Дужан је да поступа у складу са 
Уставом, законом и другим прописима, према 
правилима струке и политички неутрално. Нико 
не смије вршити утицај на запосленог да чини 
нешто што је супротно важећим прописима. 

 
5.  Запослени су дужни омогућити 

заштиту законитости и примјену закона једнако 
за све људе без обзира на њихову религију и 
етичку припадност, расу и пол, земљу рођења и 
националност. 

 
6.  Законито обављање послова везаних 

за издавање извода из матичне књиге рођених и 
увјерење о држављанству је највећи приоритет. 
Ако запослени примјете да се чини било које 
кажњиво дјело, дужни су обавјестити надлежног 
руководиоца или надлежне институције. 

 
7.  Запослени се неће користити било 

којом криминалном радњом или бити умјешан у 
било који облик корупције, неће прихватити 
поклоне или услуге за обављање свог посла или 
за необављање свог посла. 

 
8.  Запослени ће поштовати повјерење 

јавности којој служе и неће јавно изражавати 
своје примједбе, осим ако закон или друга 
обавеза његовог посла не захтјева другачије. 
Полагаће рачуне јавности, а претпостављене 
извјештавати у писменом облику о свом послу 
благовремено, детаљно и истинито. Чак и ако 
направи неку грешку, поштено ће је забиљежити. 

 
9.  Запослени се неће користити 

службеним обиљежјима институције у којој раде 
да би истицали интересе било које политике, 
религије или друге идеологије. Понашаће се с 
највећом могућом непристрасношћу и фер 
односом према свима, користећи кодекс 
професионалне етике да одреди своје понашање. 
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10.  Ако се појави проблем који 
запослени не може ријешити, пронаћи ће 
надлежно лице које га може ријешити или ће 
тражити од предпостављених да изнађу 
ријешење. Унапређиваће самог себе сталним 
учењем, образовањем, професионалном 
спремношћу, личним изгледом, бити уредан како 
би презентовао своју институцију и био узоран 
грађанин. 

 
11.  Као службеник органа у коме је 

запослен посветиће се свом позиву, без обзира на 
личне проблеме. Чуваће углед и назив надлежног 
органа. 

 
12.  Запослени ће часно и поштено 

обављати своје обавезе чувања правног поретка, 
те личним примјером показати одлучност у 
својој намјери. 

 
13.  Кодекс ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Никола Крагуљ с.р 

 
 

 
На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 54/08 – Пречишћен 
текст), члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 
42/05 и 118/05), Правилника о рачуноводственој 
политици за кориснике буџета Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 9/06, 
14/07 и 121/08) и члана 34. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05 и 4/08), Начелник општине 
Градишка  доноси  

 
ПРАВИЛНИК 

о рачуноводственим политикама 
 
 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Правилником о рачуноводственим 
политикама (у даљем тексту Правилник) 
утврђују се рачуновоствене политике у општини 
Градишка. Основе за утврђивање 
рачуноводствене политике су:  
 

 Међународни рачуноводствени 
стандарди за јавни сектор, у даљем 
тексту МРС-ЈС објављени од стране 
Одбора за међународне рачуноводствене 
стандарде за јавни сектор.  

 Међународни стандарди финансијског 
извјештавања (IFRS) у даљем тексту 
МСФИ, и  

 Пратећа упутства, објашњења и 
смјернице које доноси Одбор за 
међународне рачуноводствене стандарде 
(IASB). 

 
Члан 2. 

 
У циљу јединственог евидентирања 

средстава, извора, расхода и прихода општине 
Градишка примјењиваће се контни оквир за правна 
лица – кориснике прихода буџета Републике, 
општина и градова, буџетских фондова и фондова. 
Подаци се књиговодствено исказују по класама, 
главним групама и аналитичким контима из 
контног оквира. Подаци се обавезно непосредно 
књиже на шестоцифреним рачунима.  

Контни план садржи десет основних класа:  
 

-класа 0 – Стална средства, 
-класа 1 – Залихе,  
-класа 2 – Готовина, краткорочна   потраживања     

и разграничења, 
-класа 3 – Извори сталних средстава,  
-класа 4 – Дугорочне обавезе и разграничења, 
-класа 5 – Краткорочне обавезе и разграничења, 
-класа 6 – Расходи,  
-класа 7 – Приходи,  
-класа 8 – Меморандумска евиденција о  

капиталним трансакцијама, 
-класа 9 – Ванбилансна евиденција. 

 
II – СТАЛНА СРЕДСТВА  
 

Члан 3.  
 

 Стална средства се односе на средства која 
се користе у пружању јавних услуга и/или за 
административне сврхе, за које се очекује да ће се 
користити дуже од једне године.  
 Улагање изнад књиговодствене 
вриједности (тзв.goodwill) књижи се у корист 
извора средстава.  
 Разлика између књиговодствене 
вриједности средстава и износа примљене накнаде 
(тзв.импаритетни губитак) књижи се на терет 
извора средстава.  
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Члан 4.  

 
 За некретнине, опрему и остала основна средства и нематеријална улагања користе се сљедећи: 
корисни вијек трајања и стопе амортизације (стопа амортизације =100/корисни вијек трајања средстава) 
                                                                                                          
                                                                                                                       Корисни             Стопа   
                                                                                                                              вијек                аморти-                                                            

трајања               зације 
 
1. ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ПОСТРОЈЕЊА  

 
 Грађевински објекти високоградње и нискоградње 
       армирано бетонске конструкције (зграде, мостови, 
       тунели, надвожњаци, водоводи), као и постројења  
        која се сматрају самосталним грађ.објектом  
       (фонтана и сл.)                                                                                           40                    25% 

 Грађ.објекти нискоградње с доњим стројем 
(доњи строј путева и пруга, бране, насипи и сл)                                    33.33                 3% 

 Грађ.објекти високоградње и нискоградње  
дрвене конструкције                                                                                 20                     5% 

 1.4. Остали грађевински објекти                                                                     10                    10% 
 
2. ОПРЕМА 

 
 Канцеларијска опрема, телекомуникациона опрема  
        и намјештај                                                                                                 8                     12,5% 
 Путничка моторна возила, возила на моторни погон  
        и прикључни уређаји                                                                                  5                     20% 
 2.3. Рачунарска опрема, софтвер                                                                     4                      25% 
 
 

Члан 5.  
 

 Набавка сталних средстава може се 
вршити из сљедећих извора: 
 

 сопствених прихода из разних извора 
(приходи из буџета и властити приходи), 
који се евидентирају као распоред вишка 
прихода над текућим расходима 
обрачунског периода, 

 примљених капиталних зајмова, 
 примљених капиталних помоћи, 
 примљених новчаних средстава 

остварених продајом сталних средстава и 
 примљених донација у роби и услугама, 

домаћем и страном новцу, и другим 
вриједностима.  

 Некретнине и опрема, тј.стална средства 
чији је власник  општина Градишка, књиже се у 
једној књизи код Административне службе 
општине Градишка. 

  

 
 

Члан 6. 
 

 1. Сви капитални примици, без обзира 
из којих извора потичу, књиже се преко рачуна:  
 - издвојена новчана средства за стална 
средства (2112) или на редован жиро рачун 
(2111). 
 - извори сталних средстава (3111).  
  
 2. Набавка, продаја, расход и остале 
промјене на сталним средствима књиже се 
преко рачуна:  
 - стална средства (0110) и  
 - извори сталних средстава (3111). 
 Промет и салдо на овим рачунима мора 
бити усаглашен. 
 3. Сви капитални примици и издаци који 
се књиже преко рачуна издвојена новчана 
средства (2112) или преко редовног рачуна 
(2111) и извора новчаних средстава (3111), 
истовремено се књиже преко класе 
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8 - Меморандумска евиденција о капиталним 
трансакцијама, и то: 
            - корективни конто (8199) и капитални   

примици (8110), 
            - капитални издаци (8200) и корективни  

конто (8299). 
 

 4. Набавка сталних средстава се обавезно 
књижи преко рачуна – Средства у припреми 
(0116) укључујући и све трошкове и издатке који 
су настали у вези са изградњом, односно 
набавком. Када је средство израђено и/или 
технички спремно за употребу, салдо на овом 
рачуну се затвара и врши се пренос на 
одговарајући облик сталне имовине.  
 Да би се извршила набавка сталног 
средства, први услов је да је ставка капиталног 
расхода планирана у буџету за одређеног 
буџетског корисника. 
 
 5. Накнадни издаци на сталним 
средствима признају се као средства ако је 
извјесно да ће будуће економске користи или 
услужни потенцијал током укупног вијека 
средства прилити у износу који превазилази 
посљедњу процјену стандардног учинка 
постојећег средства.  
 МРС – 5  Трошкови позајмљивања – 
камате могу се директно приписати – 
капитализовати као дио набавне вриједности 
средстава која се поуздано може одмјерити за 
извјештајни период.  
За провођење овог поступка потребно је добити 
инструкцију о капитализацији трошкова камата 
потписану од стране Начелника општине и 
Начелника за финансије.  
 
 6. Остали накнадни издаци на сталним 
средствима признају се као расходи и то у 
периоду у којем су настали. У овом случају 
књижење се врши на терет расхода (трошкови 
текућег одржавања), а у корист одговарајућих 
обавеза (обавезе према добављачу). 
 
 7. Исправка вриједности сталне 
имовине се врши на терет извора сталних 
средстава (за обрачунски отпис).  
 
 8. Обрачунски отпис се врши примјеном 
пропорционалне методе (праволинијске методе) 
по годишњим стопама на основу преосталог 
вијека трајања.  
 
  

Обрачуну амортизације не подлијежу: земљишта 
(немају ограничен вијек трајања), средства у 
припреми и нека друга средства (дјела вајарске, 
филмске и др.умјетности, музејске вриједности, 
књиге у библиотекема и сл). 
 
 9. Вриједност сталне имовине би се 
требала накнадно признати  по:  
 
 - процијењеном износу; процијена 
вриједности би се требала вршити за земљиште и 
грађевинске објекте најмање сваких (5) година; 
процјена се може обављати и чешће као и 
процјена остале имовине; процјену могу вршити 
независни процјенитељи или стручне комисије 
формиране за процјену имовине општине, или  
 
 - свом историјском трошку умањеном за 
било који акумулирани отпис или било који 
други губитак вриједности.  
 
 О томе, који ће се приступ у процјени 
користити, када и колико често ће се процијена 
вршити и ко ће извршити процјену, одлучиће 
Начелник посебном одлуком у сваком 
конкретном случају, приликом редовног или 
ванредног пописа имовине, уважавајући 
специфичности појединих видова имовине.  
 
 10. Губитак од умањења вриједности 
сталне имовине, односно надокнадивост 
књиговодствене вриједности се врши на терет 
извора средстава.  
 

11. Аванси дати за набавку сталне 
имовине затварају се редовно, а најкасније до 
краја текуће године, за износ примљених и 
овјерених рачуна, привремених и/или коначних 
ситуација. 

 
Члан 7. 

 
 Дугорочна разграничења расхода 
признају се по основу обавеза обрачунатих за 
период дужи од годину дана.  
 Дугорочна разграничења расхода 
признају се по основу преузетих и насталих 
обавеза за ино - дуг.  
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III – ЗАЛИХЕ 
 

Члан 8. 
 

 Терећење расхода по основу материјала и 
ситног инвентара увијек се врши у висини 
трошкова (набавне вриједности) тог материјала и 
инвентара, тј.по цијени по којој је и набављен. 
Дакле, расходи се терете по набавци а то значи 
да се не врши дјелимична исправка залиха 
материјала и ситног инвентара на ниво нето 
продајне вриједности јер књиговодствена 
вриједност тих залиха не постоји.  
 Залихе се процјењују по цијени коштања 
или по нето оствареној вриједности, у зависности 
од тога шта има нижу вриједност; 
 Цијена коштања залиха треба да 
обухвати све трошкове набавке, трошкове 
конверзије и друге трошкове довођења залиха у 
њихово садашње стање и на садашњу локацију; 
 Залихе материјала и ситног инвентара 
књиже се са припадајућом разликом у цијени и 
укалкулисаним ПДВ-ом.  
 Приликом набавке материјала и ситног 
инвентара примјењиваће се процедуре набавке 
прописане Законом о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине и Правилника о јавним набавкама у 
општини Градишка. 
 
IV – ГОТОВИНА, КРАТКОРОЧНА  
        ПОТРАЖИВАЊА И РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

Члан 9.  
 

 Новчана средства 
 
 На жиро и текући рачун евидентира се 
депозитни новац (конто 211100). На издвојеним 
рачунима (конто 211200) евидентирају се 
издвојена новчана средства (за исплату чекова, 
акредитиви, издвојена средства резерви и сл.), 
док се на девизним рачунима (конта 211400, 
211500, 211600) евидентира новац у страној 
валути, те паралелно у КМ, а балансирање се 
врши по курсу Централне банке БиХ.  
 

Члан 10. 
 

 Краткорочна потраживања  
 
 Краткорочна потраживања су 
потраживања која доспјевају за наплату у року 
од годину дана од настанка потраживања.  

 Процјењивање краткорочних 
потраживања врши се по номиналној 
вриједности уз примјену начела ниже 
вриједности, ако се при по појединачној 
процјени утврди да је очекивана наплата нижа од 
висине потраживања.  
 Отписивање сумњивих и спорних 
потраживања врши се преко исправке 
вриједности, на терет расхода текућег периода 
(класа 600000 – Текући расходи, позиција се не 
планира буџетом Републике Српске). 
 Отписивање застарјелих потраживања 
врши се директно не терет расхода текућег 
периода (класа 600000 – Текући расходи, 
позиција се не планира буџетом Републике 
Српске).  
 Отписивање сумњивих и спорних 
потраживања врши се преко исправке 
вриједности, на терет разграничења, уколико је 
за потраживање одобрено разграничење а 
отписивање застарјелих потраживања врши се 
директно на терет разграничења, уколико је за 
потраживање одобрено разграничење. 
 

Члан 11. 
 

 Краткорочни пласмани 
 
 Евидентирање финансијских трансакција 
које се односе на кредите подлијежу обавези 
евидентирања преко меморандумске евиденције 
(класа 8). 
 Отписивање пласмана, исказаних на 
сумњивим и спорним потраживањима, врши се 
преко исправке вриједности, на терет расхода 
текућег периода (класа 600000 – Текући расходи, 
позиција се не планира буџетом Републике 
Српске). 
 Отписивање застарјелих потраживања 
врши се директно на терет расхода текућег 
периода (класа 600000 – Текући расходи, 
позиција се не планира буџетом Републике 
Српске, општине).  
 Отписивање преузетих пласмана, 
исказаних на сумњивим и спорним 
потраживањима, врши се преко исправке 
вриједности, на терет разграничења, уколико је 
за потраживање одобрено разграничење.  
 Отписивање застарјелих потраживања 
врши се директно на терет разграничења, 
уколико  је за потраживање одобрено 
разграничење.   
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Члан 12.  
 

 Краткорочна разграничења 
 
 На краткорочним разграничењима се 
евидентирају активне камате, закупнине и друге 
антиципативне позиције, као и пасивне камате, 
закупнине и друге транзиторне позиције активе, 
а све на рок од годину дана. 
 
V – ПРОЦЈЕНА НАДОКНАДИВОСТИ   

ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА 
 

Члан 13.  
 

 Буџетски корисник је дужан да најмање 
једном годишње изврши процјену 
надокнадивости дугорочних и краткорочних 
пласмана и потраживања.  
 Под процјеном надокнадивости се 
подразумијева класификација дугорочних и 
краткорочних пласмана и потраживања у 
сљедеће категорије: 
 Категорија А – нема неизвјесности у 
погледу наплате; 
 Категорија Б – актива са потенцијалним 
слабостима;  
 Категорија Ц – актива са израженим 
слабостима; 
 Категорија Д – сумњива актива; 
 Категорија Е – губитак.  
 Буџетски корисник је дужан да 
класификацију активе обавља узимањем у 
разматрање свих фактора везаних за корисникове 
особине и његову способност плаћања.  
 Категорија А – добра актива код које 
нема неизвјесности у погледу наплате.  
 Категорија Б – актива са потенцијалним 
слабостима, чија је наплата осигурана 
квалитетним инструментом наплате. У ову 
категорију буџетски корисник је дужан да 
укључи све ставке за које корисник касни са 
плаћањем или их одлаже, али не дуже од 90 дана 
од дана иницијално уговореног рока, односно 
уговорених рокова.  
 Категорија Ц – актива са израженим 
слабостима, чија је наплата осигурана 
инструментом наплате, али који није подржан 
одговарајућом ликвидношћу. У ову категорију 
буџетски корисник је дужан да укључи све 
ставке за које корисник касни са плаћањем или 
их одлаже, дуже од 90 дана, а краће од 180 дана 
од иницијално уговореног рока, односно 
уговорених рокова.  

 Категорија Д – сумњива актива су ставке 
активе које имају све слабости које садржи 
категорија Ц, с тим да за осигурање наплате 
буџетски корисник не располаже инструментом 
наплате. Буџетски корисник је дужан да у ову 
категорију укључи све ставке за које корисник 
касни са плаћањима или их одлаже дуже од 180 
дана, а краће од 270 дана од дана иницијално 
уговореног рока, односно уговорених рокова, 
осим у случају да буџетски корисник очекује 
правовремено обезбјеђење инструмента наплате.  
 Категорија Е – губитак су ставке активе 
које се сматрају ненаплативим и за које даље 
задржавање у категоријама ненаплативе активе 
није оправдано. У ову категорију се обавезно 
укључују ставке за које корисник касни са 
плаћањем или их одлаже, дуже од 270 дана од 
дана иницијално уговореног рока, односно 
уговорених рокова, осим у случају да буџетски 
корисник располаже доказаном реализацијом 
инструмента наплате у току. Ове ставке се у 
цјелости отписују, односно искњижавају из ГКТ, 
главне књиге и помоћних књига и преносе у 
ванбилансну евидeнцију. Буџетски корисник је 
дужан одмах покренути поступак утуживања.  
 Надокнадивост доспјелих ненаплаћених 
потраживања, сврстаних у категорије „Б“, „Ц“ и 
„Д“ врши се резервисањем средстава на класи 6 – 
Текући расходи (позиција се не планира буџетом 
Републике Српске). 
 Коначну одлуку за отпис ставки активе 
разврстаних у категорију „Е“ за буџет Републике 
Српске доноси Влада Републике Српске. 
 У поступку процјене надокнадивости 
пласмана и потраживања обавезно је извршити 
писмено усаглашавање са дужницима најмање 
једанпут годишње.  
 Отпис доспјелих ненаплаћених 
потраживања сврстаних у „Е“ категорију врши се 
на терет расхода (класаа 6 – Текући расходи, 
позиција се не планира буџетом Републике 
Српске). 

 
VI – ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 
 

Члан 14.  
 

 Извори сталних средстава немају рок 
доспијећа и расположиви су буџетским 
корисницима на неодређено вријеме.  
 Редовни извори сталних средстава (рачун 
311) увећани за дио ревалоризационих ефеката 
(рачун 381) морају бити једнаки вриједности 
сталних средстава (рачун 011).  
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 Остали извори средстава (рачун 321), 
увећани за дио ревалоризационих ефеката (рачун 
381), морају бити једнаки вриједностима:  
 -уложених средстава у банке и друге 
финансијске институције у неновчаном облику; 
 -уложених средстава у државна 
предузећа и  
 -износа примљених накнада за извршену 
продају државног капитала у предузећима и 
банкама.  
 Нераспоређени вишак прихода (суфицит) 
приоритетно се користи за покриће дефицита из 
ранијег периода. 
 
VII – ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И  

РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

Члан 15.  
 

 Дугорочне обавезе представљају обавезе 
које доспијевају у року дужем од годину дана од 
дана настанка обавезе.  
 Евидентирање финансијских трансакција 
које се односе на прилив средстава по основу 
дугорочног кредита, као и отплате по основу 
дугорочних кредита, подлијежу обавези 
евидентирања преко меморандумске евиденције 
(класа 8).  
 

Члан 16.  
 

 Средства и извори средстава примљених 
по посебним законским прописима могу се 
дугорочно разграничавати. 

 
VIII – КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И 

РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

Члан 17.  
 

 Краткорочне обавезе доспјевају за 
измирење у року краћем од годину дана.  
 За краткорочне обавезе по кредитима и 
зајмовима обавезно се користи меморандумска 
евиденција (класа 8).  
 Обавезе према запосленим и обавезе 
према добављачима се увијек сматрају 
краткорочним обавезама, без обзира када 
доспјевају за плаћање.  
 Средства и извори средстава примљени 
по посебним законским прописима могу се 
краткорочно разграничавати. 

 
 

IX – РАСХОДИ 
 

Члан 18.  
 
 Расходи се књиже по обрачунској 
(акруалној) основи, односно у периоду када је 
обавеза за плаћање настала без обзира да ли је 
извршено и само плаћање. По овом начелу 
ефекти трансакције и осталих догађаја признају 
се када настану, евидентирају се у пословним 
књигама и укључују у финансијске извјештаје 
периода на који се односе.  
 Књиговодствено евидентирање курсних 
разлика у току фискалне године врши се преко 
разграничених курсних разлика.  
 На дан билансирања негативне курсне 
разлике књижи se на терет расхода  (дуговни 
салдо разграничених курсних разлика – класа 
600000 – Текући расходи, позиција се не планира 
буџетом Републике Српске), односно у корист 
прихода (потражни салдо разграничених курсних 
разлика).  
 Дознаке нижим потрошачким јединицама 
(рачун 68) користи се за евидентирање 
трансфера, дознака на истом нивоу власти, при 
чему се укључују дознаке из буџета нижим 
потрошачким јединицама. Паралелно са овим 
евиденцијама врши се и евидентирање расхода и 
капиталних издатака преко класе 8 – 
Меморандумска евиденција.  
 На терет расхода буџета књиже се и 
камате и отплате по инвестиционим кредитима и 
камате на кредите за подршку буџета.  
 На дан билансирања негативне курсне 
разлике на буџетске инокредите књиже се на 
терет расхода буџета у обрачунском периоду, 
уколико су дугорочно разграничени расходи по 
основу негативних курсних разлика већи од 
извора средстава по основу позитивних курсних 
разлика (класа 600000 – Текући расходи, 
позиција се не планира буџетом Републике 
Српске).  
 Репрезентација која се књижи код 
Административне службе општине Градишка на 
уговорним обавезама не може бити већа од 1,3%  
пореских и непореских прихода буџета општине 
за годину у којој се троше средства за наведену 
намјену. 
 Буџет је дужан од корисника средстава за 
грантове (помоћи) и средства буџетске резерве 
обезбједити извјештај о утрошку примљених 
средстава најкасније 30 дана прије истека рока 
за предају годишњег обрачуна. 
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X – ПРИХОДИ 
 

Члан 19.  
 

 Приходи и примици се приказују у 
рачуноводственом обрачунском периоду у којем 
су мјерљиви и расположиви.  
 Приходи и примици су мјерљиви кад их 
је могуће вриједносно исказати.  
 Приходи и примици су расположиви кад 
су остварени у оквиру обрачунског периода или 
убрзо након тога, како би се могли користити за 
плаћање обавеза. Изузетно, због специфичности 
расподјеле прихода у Републици Српској, 
расподјела прихода са рачуна јавних прихода на 
дан 31.12. текуће фискале године , сматра се 
приходом без обзира што су средства често 
расположива тек у наредној фискалној години.  
 Помоћи се признају као приход ако су 
примљене за измиривање обавеза по основу 
текућих расхода, а не за капиталне сврхе.  
 Ако је помоћ примљена у једној текућој 
години за измиривање обавеза које ће настати у 
наредним фискалним годинама, одговарајући 
дио помоћи се третира као разграничени 
(одгођени) приход.  
 Приходи остварени продајом некретнина 
чији је власник општина Градишка књиже се на 
приходе од земљишне ренте с тим да се исти 
могу користити за текућу потрошњу.  
 Приликом уплате ренте и трошкова 
уређења на рате, до 12 мјесеци, обрачунава се 
камата у износу од 0,01 % дневно као код 
репрограма дуга.  
 Уколико обвезник уплате ренте и 
трошкова уређења који има закључен уговор о 
одгођеном плаћању ових трошкова исте на 
уплати у року предвиђеном уговором, за 
прекорачење рока обрачунава се камата у складу 
са законом.  
 На дан билансирања позитивне курсне 
разлике на буџетске инокредите књиже се у 
корист прихода буџета у обрачунском периоду, 
уколико су извори средстава по основу 
позитивних курсних разлика већи од дугорочно 
разграничених расхода по основу негативних 
курсних разлика.  
 Неискориштени приливи на крају године 
преносе се у корист конта 731-Помоћи, а на терет 
конта 311-Приливи уз истовремено сторнирање 
конта меморандумске евиденције, 819999 дугује 
и 812000 потражује.  
 Приливи за капиталне помоћи могу се у 
току године користити за текуће трошкове по 
одлуци Начелника општине. 

XI – МЕМОРАНДУМСКА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

Члан 20.  
 

 Меморандумска евиденција о 
капиталним трансакцијама представља затворен 
систем конта за евидентирање капиталних 
добитака и издатака и не представља билансне 
позиције.  
 Меморандумска евиденција се користи 
код набавке сталних средстава, краткорочног и 
дугорочног кредитирања. 
 
XII – ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

Члан 21.  
 

 Ванбилансна евиденција садржи рачуне: 
 
 91 – Ванбилансна евиденција – средства,  
             95 – Ванбилансна евиденција – извори     

средстава.  
 
 На овим рачунима се евидентирају 
средства и извори средстава који су значајни за 
буџетске кориснике а не налазе се у билансу.  
 Коришћење ових рачуна се врши по 
властитом нахођењу, уз обавезно отварање 
паралелних дуговних и потражних рачуна.  
 У ванбилансној евиденцији се обавезно 
књиже сљедећи пословни догађаји: примљени 
објекти или опрема у закуп; примљени 
материјал на чување; дате гаранције по 
кредитима; и средства и извори средстава по 
посебним законским прописима ако нису 
краткорочни или дугорочно разграничени. 
 

XIII – НЕТО ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК   
ПЕРИОДА, ФУНДАМЕНТАЛНЕ 
ГРЕШКЕ 

 
Члан 22.  

 
 Износ исправке фундаменталне грешке 
која се односи на претходни период треба 
објелоданити усклађивањем почетног стања 
акумулираног добитка или губитка, односно 
суфицита и дефицита (т. 41 МРС ЈС – Нето 
добитак или губитак периода, фундаменталне 
грешке и промјене рачуноводствених политика). 
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XIV - ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА 
ИЗВЈЕШТАВАЊА 

 
Члан 23.  

 
 При рачуноводственом обухватању и 
објелодањивању пословних догађаја буџетски 
корисници обавезни су укључивати и пословне 
догађаје настале у периоду између датума 
извјештавања и датума одобрења финансијских 
догађаја.  
 Под датумом извјештавања се 
подразумијева 31. децембар фискалне године, а 
под датумом одобрења финансијских извјештаја 
датум на који су финансијске извјештаје 
одобрили појединци или тијела која имају 
надлежност да финализују извјештаје за 
издавање.  
 Догађаји након датума извјештавања, 
који не утичу на стање на дан биланса стања, а 
морају се објелоданити у финансијском 
извештају су:  

 неуобичајено велики пад вриједности 
имовине књиговодствено евидентиране 
по фер вриједности , 

 преузимање или отуђење главног 
контролисаног ентитета, 

 најављивање плана престанка 
пословања, 

 велике куповине или отуђења 
средстава,  

 уништења имовине елементарном 
непогодом, 

 објављивање или започињање примјене 
значајног реструктуирања, 

 увођење законских прописа отписа 
позајмица датих ентитетима или 
појединцима,  

 неуобичајено велике промјене цијена 
средстава или курсних стопа,  

 стварање значајних обавеза или 
потенцијалних обавеза и  

 постојање или започињање значајних 
судских спорова. 

 
XV – КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ 
         ИЗВЈЕШТАЈИ КОРИСНИКА БУЏЕТА 
 

Члан 24. 
 

 У складу са одредбама МРС-ЈС 6, 
финансијски извјештаји контролисаних 
корисника буџета комбинују се са финансијским 

извјештајем корисника буџета који контролише 
по принципу „ред по ред“ 
 Приликом израде консолидованог 
годишњег финансијског извјештаја, салда, 
трансакције, приходи и расходи између 
корисника буџета који припадају истом 
економском ентитету у потпуности се 
елиминишу.  
 Детаљни поступци консолидације и 
начин попуњавања консолидованог годишњег 
финансијског извјештаја корисника буџета 
уређени су одредбама чл.47. до 55. Правилника о 
финансијском извјештавању за кориснике 
прихода буџета Републике, општина и градова и 
фондова. 
 

Члан 25. 
 

 У складу са одредбама МРС-ЈС 7, 
улагање у придружени ентитет јавног сектора 
буџетски корисник рачуноводствено треба да 
обухвати коришћењем методе удјела, осим у 
слачајевима предвиђеним стандардом. 
 
XVI – СТАНДАРДНЕ БУЏЕТСКЕ 

КЛАСИФИКАЦИЈЕ 
 

Члан 26.  
 

 Буџетска класификација представља 
систематски оквир који својим кодским 
структурама омогућава дефинисање и 
евидентирање активности према различитим 
захтјевима.  
 Стандардне буџетске класификације су: 
фондовска, организациона, економска, 
функционална, подекономска и програмска.  
 Фондовска класификација 
идентификује изворе финансирања и средстава.  
 Организациона класификација 
идентификује финансијске трансакције према 
мјесту настанка.  
 Економска класификација представља 
идентификацију врста прихода и расхода, 
обавеза и средстава. 
 Функционална класификација 
идентификује сврху трансакције.  
 Подекономска класификација 
детаљније информише о врсти трансакција.  
 Програмска класификација омогућава 
праћење пројекта и програма који се односе на 
одређену трансакцију. 
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XVII – РАЧУНОВОДСТВЕНЕ КЊИГЕ 
 

Члан 27. 
 
 Буџет и буџетски корисници воде 
рачуноводствене књиге према начелима двојног 
књиговодства и по контима из контног оквира.  
 Рачуноводствене књиге буџета и 
буџетских корисника су:  

 дневник трансакција, 
 главна књига, 
 помоћне књиге.  
 

 Главну књигу чине књига прихода и 
расхода и књига имовине, обавеза и извора 
средстава.  
 Обавезне помоћне књиге су: књига 
улазних рачуна, књига излазних рачуна, књига 
сталних средстава, књига ситног инвентара и 
књига благајне.  
 Рачуноводствене књиге имају важност 
јавне исправе.  
 Обрада књиговодствених података 
вршиће се електронским путем и дневник и 
главна књига се након закључења морају 
одштампати и увезати. 
 
XVIII– КЊИГОВОДСТВЕНЕ ИСПРАВЕ 
 

Члан 28.  
 

 Књиговодствена исправа је запис о 
насталој пословној промјени и књижења у 
главној књизи и помоћним књигама врше се само 
на основу књиговодствене исправе.  
 Књиговодственом исправом сматра се 
исправка која је формално, рачунски и 
суштински тачна и која је верификована 
одговарајућим интерним контролним поступком.  
 Књиговодственом исправом сматра се и 
исправа добијена телекомуникационим путем, 
укључујући и електронску размјену података 
између рачунара.  
 Књиговодственом исправом сматрају се 
рјешења и други акти контролних органа.  
 Књиговодствена исправа се мора 
доставити на књижење најкасније у року од 8 
дана од дана настанка пословне промјене. 
 
 
 
 
 
 

XIX – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 29.  
 

 На све што није регулисано овим 
Правилником примјениће се Међународни 
рачуноводствени стандард за јавни сектор и 
одговарајућа професионална регулатива.  
 Књижења у пословним књигама вршиће 
се у складу са Правилником о садржини 
појединачних рачуна у контном оквиру за 
кориснике прихода буџета Републике, општина и 
градова, буџетских фондова и фондова 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
86/02, 1/04).  
 При изради Годишњих обрачуна 
примјењиваће се одговарајућа Упутства за 
израду годишњих обрачуна које доноси 
Министарство финансија РС.  
 У случају да је овим Правилником неко 
питање регулисано на другачији начин, 
примјењиваће се регулатива из става 1, 2 и 3 овог 
члана.  
 Утврђену рачуноводствену политику 
треба примјенити за период који почиње од 01. 
јануара 2009. године.   
 

Члан 30. 
 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02-022-69/09 
Датум: 02.04.2009.године 
Градишка                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                             Никола Крагуљ с.р 
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На основу члана 72 став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), 
члана 47. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 
8/06, 24/06, 70/06 и 12/09), члана 1. Став (2) 
Правилника о поступку директног споразума  
(„Службени гласник БиХ“, број 53/06) и члана 34. 
Статута општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05 и 4/08), Начелник 
општине Градишка  доноси  

 
ПРАВИЛНИК 

о измјенама и допунама Правилника о јавним 
набавкама 

 
Члан 1. 

 
 У Правилнику о јавним набавкама 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
10/05 и 05/07) у члану 14. Став 1. Број „3.000,00“ 
замјењује се бројем „6.000,00“. 
 

Члан 2. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Градишка“.  

 
Број: 02-022-70/09 

  Датум: 02.04.2009.године 
  Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                            Никола Крагуљ с.р 
 
 

 
На основу члана 10. Одлуке о извршењу 

буџета општине Градишка за 2009. годину   
(„Службени гласник општине Градишка“, број 11/08) 
и члана 34. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05 и 4/08), Начелник општине Градишка  
доноси  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о одобрењу реалокације средстава у буџету 
општине Градишка за 2009. годину 

 
 1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници, организациони код 0815015-
Гимназија,  
- за фербуар мјесец, са позиције 613400 – 
Набавка материјала у износу од 3.500КМ, на 

позицију 821300 – Набавка опреме, у сврху 
набавке комплета лектира за 4. разред. 

- за март мјесец, са позиције 613400 – 
Набавка материјала у износу од 1.000КМ, на 
позицију 821300 – Набавка опреме и са позиције 
613700 – Трошкови текућег одржавања у износу 
2.800КМ, на позицију 821300 – Набавка опреме, 
у сврху набавке комплета лектира за 4. разред. 

 
2. Реалокација средстава из тачке 1. Овог 

рјешења извршиће се : 
- 613400 – Набавка материјала 

(организациони код 0815015 – Гимназија) у 
износу од 3.500,00 КМ, 

- На позицију 821300 – Набавка опреме, у 
износу од 3.500,00 КМ. 

- 613400 – Набавка материјала 
(организациони код 0815015 – Гимназија), у 
износу од 1.000,00 КМ, 

- На позицију 821300 – Набавка опреме, у 
износу од 1.000,00 КМ. 

- 613700 – Трошкови текућег одржавања 
(организациони код 0815015 – Гимназија), у 
износу од 2.800,00 КМ, 

- На позицију 821300 – Набавка опреме, у 
износу од 2.800,00 КМ. 

 
3. За извршење овог рјешења задужује се 

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

доношења. 
 

Образложење 
 

Начелник општине Градишка, у складу са 
чланом 10. Одлуке о извршењу буџета општине 
Градишка“, за 2009.год. („Службени гласник 
општине Градишка“ број 11/08), може извршити 
прерасподјелу средстава у оквиру једне 
потрошачке јединице и између потрошачких 
јединица у оквиру оперативне јединице Остали 
корисници буџета општине. 

Планирана средства, на позицији Набавка 
опреме, нису довољна за набавку књига (која се 
воде као основна средства) за библиотеку, те се 
врши реалокација средстава у износу од 7.300,00 
КМ, како је наведено у диспозитиву рјешења. 

 
Број: 02-400-3/09 

  Датум: 07.04.2009.године 
  Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину   („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 34. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05 и 4/08), Начелник општине Градишка  
доноси  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2009. годину 
 

 1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници, организациони код 0815015-
Гимназија,  
- са позиције 612100 – Порези и доприноси на 
остала лична примања у износу од 202,45 КМ, 
- на позицију 612200 – Остали доприноси у 
износу од 202,45 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

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

 
Број: 02-400-4/09 

  Датум: 13.04.2009.године 
  Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                            Никола Крагуљ с.р 
 

  
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину   („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 34. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05 и 4/08), Начелник општине Градишка  
доноси  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2009. годину 
 

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

- са позиције 614200 – Помоћ појединцима, у 
износу од 500 КМ, 
- на позицију 614300 – Помоћ непрофитним 
организацијама, у износу од 500 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

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

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

 
Број: 02-400-5/09 

  Датум: 13.04.2009.године 
  Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                            Никола Крагуљ с.р 
 

 
На основу члана 10. и 11. Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину   („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 34. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05 и 4/08), Начелник општине Градишка  
доноси  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2009. годину 
 

 1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници, организациони код 0008510 – Завичајни 
музеј,  
- за мјесец јануар 2009.год. са позиције 613900 – 
Уговорене услуге у изосу од 180 КМ, 
- на позицију 613300 – Тр. Комуналних и 
комуникационих услуга 
 
- за мјесец фебруар 2009.год са позиције 613900 - 
Уговорене услуге у износу од 180 КМ 
- на позицију 613300 – Тр. Комуналних и 
комуникационих услуга 
 
- за мјесец март 2009.год. са позиције 613900 – 
Уговорене услуге у изосу од 180 КМ, 
- на позицију 613300 – Тр. Комуналних и 
комуникационих услуга 
 
- за мјесец март 2009.год. са позиције 613900 – 
Уговорене услуге у изосу од 55,45 КМ, 
- на позицију 613300 – Трошкови камата 
 
- за мјесец март 2009.год. са позиције 613900 – 
Уговорене услуге у изосу од 1.666,67  КМ, 
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- на позицију 823300 – Отплата домаћег задужења. 
 

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

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број: 02-400-6/09 

  Датум: 13.04.2009.године 
  Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                            Никола Крагуљ с.р 
 

 
 
На основу члана 10. и 11. Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину   („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05 и 4/08), Начелник општине Градишка  
доноси  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2009. годину 
 

 1. Одобрава се реалокација средстава за 
април мјесец: 
- са позиције 611200 – Накнаде трошкова 
запослених (организациони код 0008700 – 
Мјесне заједнице) у износу од 1.300,00 КМ, 
- на позицију 612100 – Порези и доприноси на 
остала лична примања (организациони код 0008700 
– Мјесне заједнице) у износу од 1.300,00 КМ. 
 

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

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број: 02-400-10/09 

  Датум: 14.04.2009.године 
  Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                            Никола Крагуљ с.р 
 
 
 
 
 
 

 
На основу члана 10. и 11. Одлуке о 

извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину   („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 34. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05 и 4/08), Начелник општине Градишка  
доноси  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2009. годину 
 

 1. Одобрава се реалокација средстава за 
мјесец април у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници, организациони код 
0008510 – Завичајни музеј, 
 
- са позиције 613900 – Уговорене услуге у износу 
од 180 КМ, 
- на позицију 613300 – Тр. Комуналних и 
комуникационих услуга у износу од 180 КМ 
 
- са позиције 613900 – Уговорене услуге у износу 
од 62,26 КМ, 
- на позицију 616300 – Трошкови камата у 
износу од 62,26 КМ 
 
- са позиције 613900 – Уговорене услуге у износу 
од 1.666,67 КМ, 
- на позицију 823300 – Отплата домаћег 
задужења у износу од 1.666,67 КМ 
 
- са позиције 613100 – Путни трошкови у износу 
од 641,43 КМ, 
- на позицију 613500 – Трошкови услуга превоза 
и горива у износу од 641,43 КМ 
 

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

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број: 02-400-8/09 

  Датум: 14.04.2009.године 
  Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину   („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05 и 4/08), Начелник општине Градишка  
доноси  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2009. годину 
 

 1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници, организациони код 0008520 – ЈУ 
„Културни центар“  
- са позиције 613200 – Трошкови енергије у 
износу од 350,00 КМ, 
- на позицију која није планирана буџетом за 
2009.год. у оквиру ЈУ „Културни центар“ -
613500 – Трошкови услуга превоза и горива у 
износу од 350,00 КМ. 
 

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

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број: 02-400-7/09 

  Датум: 14.04.2009.године 
  Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину   („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 32. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05 и 4/08), Начелник општине Градишка  
доноси  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2009. годину 
 

 1. Одобрава се реалокација средстава за 
мјесец март: 
 

- са позиције 612100 – Порези и доприноси на 
остала лична примања (организациони код 
0008140 – Одјељење за финансије) у износу од 
7.000,00 КМ, 
- на позицију 612110 – Порези и доприноси на 
остала лична примања (организациони код 
0008100 – Стручна служба СО-е) у износу од 
7.000,00 КМ. 
 

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

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број: 02-400-9/09 

  Датум: 14.04.2009.године 
  Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину   („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 34. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05 и 4/08), Начелник општине Градишка  
доноси  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2009. годину 
 

 1. Одобрава се реалокација средстава за 
март мјесец у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници, организациони код 
0815015 - Гимназија 
- са позиције 612100 – Порези и доприноси на 
остала лична примања у износу од 208,80 КМ, 
- на позицију 612200 – Остали доприноси у 
износу од 208,80 КМ. 
 

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

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број: 02-400-11/09 

  Датум: 16.04.2009.године 
  Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                             Никола Крагуљ с.р 
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На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину   („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 34. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05 и 4/08), Начелник општине Градишка  
доноси  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2009. годину 
 

 1. Одобрава се реалокација средстава за 
март мјесец у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници, организациони код 
0818004 – Народна библиотека 
- са позиције 611200 – Накнада трошкова 
запослених у износу од 130 КМ, 
- на позицију 612100 – Порези и доприноси на 
остала лична примања у износу од 130 КМ. 
 

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

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број: 02-400-12/09 

  Датум: 16.04.2009.године 
  Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину   („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 34. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05 и 4/08), Начелник општине Градишка  
доноси  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2009. годину 
 

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

- са позиције 611200 – Накнаде трошкова 
запослених у износу од 56,13 КМ,  
- на позицију 611100 – Бруто плате и накнаде, 
конто који није планиран буџетом, у износу од 
56,13 КМ. 
 

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

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број: 02-400-13/09 

  Датум: 16.04.2009.године 
  Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину   („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 34. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05 и 4/08), Начелник општине Градишка  
доноси  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2009. годину 
 

 1. Одобрава се реалокација средстава за 
јануар мјесец у оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници, организациони код 0008910 – 
Агенција за локални развој 
- са позиције 613100 – Путни трошкови у износу од 
150 КМ, 
- са позиције 613200 – Трошкови енергије у износу 
од 500 КМ, 
- са позиције 613400 – Набавка материјала у износу 
од 160 КМ, 
- на позицију 613900 – Уговорене услуге у укупном 
износу од 810 КМ. 
 
За фебруар мјесец у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници, организациони код 
0008910 – Агенција за локални развој 
- са позиције 613200 – Трошкови енергије у износу 
од 250 КМ, 
- са позиције 613400 – Набавка материјала у износу 
од 1.000 КМ 
- на позицију 613900 – Уговорене услуге у укупном 
износу од 1.250 КМ. 
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За март мјесец у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници, организациони код 
0008910 – Агенција за локални развој 
- са позиције 613100 – Путни трошкови у изосу од 
500 КМ, 
- са позиције 613200 – Трошкови енергије у износу 
од 500 КМ, 
- са позиције 613300 – Трошкови ком. И комуник. 
Услуга у износу од 290 КМ, 
- на позицију 613900 – Уговорене услуге у укупном 
износу од 1.290 КМ. 
 

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

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број: 02-400-14/09 

  Датум: 16.04.2009.године 
  Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

извршењу буџета општине Градишка за 2009. 
годину   („Службени гласник општине Градишка“, 
број 11/08) и члана 34. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
8/05 и 4/08), Начелник општине Градишка  
доноси  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о одобрењу реалокације средстава у буџету 

општине Градишка за 2009. годину 
 

 1. Одобрава се реалокација средстава за 
јануар мјесец у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници, организациони код 
0008920 – Туристичка организација 
- за јануар мјесец, са позиције 613800 – 
Трошкови осигурања, банкарских услуга и 
услуга платног промета у износу од 50 КМ, 
- на позицију 613500 – Трошкови услуга превоза 
и горива у износу од 50 КМ 
 
- за март мјесец са позиције 613100 – Путни 
трошкови у изосу од 600 КМ, 
- на позицију 613900 – Уговорене услуге у 
износу од 600 КМ. 
 

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

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број: 02-400-15/09 

  Датум: 16.04.2009.године 
  Градишка                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                             Никола Крагуљ с.р 
 
 
 
На основу члана 131. став 2.. Пословника 

о раду Скупштине општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 11/05, 
9/07 и 1/09) након упоређења текста Програма рада 
Скупштине општине Градишка за 2009.годину који је 
објављен у „Службеном гласнику општине 
Градишка“ 10/08, са оригиналом текста истог 
Програма који је разматран и усвојем на 3. Сједници 
Скупштине општине сазива 2008.-2012.године 
одржане 26.12.2008.године, секретар Скупштине 
општине Градишка  одобрава слиједећу 

 
И С П Р А В К У 

 
 

 1. У Програму рада Скупштине општине 
Градишка за 2009.годину број:01-022-212/08 од 
26.12.2008.године („Службени гласник општине 
Градишка“ број 10/08), исправљају се следеће 
грешке: 

 
1.1. У II  тромјесечју у тачци „I-

Извјештаји“ број 24 нумерисан је два пуна, тако 
да испред „Извјештаја буџетских корисника о 
коришћењу средстава Буџета општине за 
2008.годину“ треба да стоји редни број 25. 

Сви остали бројеви до краја Програма 
помјерају се за једно мјесто. 

 
1.2. Подтачке у тачки 39. У II 

тромјесечју бришу се 
 
1.3.У III тромјесечју одјељак „III –

Планови и програми“, брише се. 
 
2.Исправка ће се објавити у „Службеном 

гласнику Општине Градишка“. 
 

                                                   СЕКРЕТАР 
                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                        Бранислав Радиновић 
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