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Скупштине општине Градишка 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу чл. 39-49. Закона о 

буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 121/12, 52/14, 103/15, 15/16) и чл. 36. 

и 87. Статута општине Градишка 

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 4/17), а након разматрања Извјештаја 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

период 01.01 - 30.06.2018. године, 

Скупштина општине Градишка на 18. 

редовној сједници одржаној дана 

25.10.2018. године, д о н о с и    

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о усвајању Извјештаја о извршењу  

Буџета општине Градишка  за период  

01.01- 30.06.2018. године 

 

 

Члан 1. 

 

 

Скупштина општине Градишка усваја 

Извјештај о извршењу Буџета општине 

Градишка  за период 01.01- 30.06.2018. 

године. 

 

Члан 2. 

 

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о 

извршењу Буџета општине Градишка  за 

период 01.01- 30.06.2018. године. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осам дана 

након објављивања у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

 

Број: 01-022-443/18 

Датум: 25.10.2018. године 

Градишка 

 

     ПРЕДСЈЕДНИК  

    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

      Миленко Павловић с.р. 



31.10.2018.             „Службени гласник општине Градишка“ – број 13/18           Страна   2 

 

 

РЕД 

БР.

БРОЈ 

КОНТА
ОПИС

 БУЏЕТ ЗА  

2018.ГОД.
6-Мјесечни пл 

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01-

30.06.2017.

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01-

30.06.2018.

ИНДЕКС ИНДЕКС

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/5) 9 (7/6)

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

29,800,000.00 14,900,000.00 11,869,844.73 12,329,902.96 82.75 103.88

 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (1.+2.+3.+4.) 23,153,000.00 11,576,500.00 11,739,372.28 11,892,860.96 102.73 101.31

ПОРЕСКИ  +  НЕПОРЕСКИ 22,483,000.00 11,241,500.00 10,088,164.05 11,360,884.49 101.06 112.62

1. 710000 П о р е с к и   п р и х о д и 14,831,000.00 7,415,500.00 6,625,671.40 7,331,050.22 98.86 110.65

1.1. 711000 Приходи од пореза на доходак и добит 1,000.00 500.00 614.29 812.07 162.41 132.20

711113 Порез на приходе од пољ.и шумарства 1,000.00 500.00 614.29 812.07 162.41 132.20

1.1. 713000 Порези на лична примања и приходе од 

самост.дјелат. 

1,794,000.00 897,000.00 850,814.45 985,877.99 109.91 115.87

713111 Порез на приходе од сам.дјел. 190,000.00 95,000.00 95,970.08 135,271.11 142.39 140.95

713112 Порез на приходе од сам.дјел.у паушалном износу 1,000.00 500.00 288.82 16.17 3.23 5.60

713113 Порез на лична примања 1,600,000.00 800,000.00 753,091.10 849,057.08 106.13 112.74

713114 Порез на лична примања лица која сам обав.привредну 

и пр.дјел.

3,000.00 1,500.00 1,464.45 1,533.63 102.24 0.00

1.2. 714000 Порези на имовину 1,010,000.00 505,000.00 297,538.55 467,311.50 92.54 157.06

714111 Порези на имовину 10,000.00 5,000.00 3,261.10 9,185.82 183.72 281.68

714112 Порез на непокретност 980,000.00 490,000.00 283,944.66 457,396.40 93.35 161.09

714211 Порези на насљеђе и поклон 10,000.00 5,000.00 3,993.68 0.01 0.00 0.00

714311 Порези на пренос непокретности и права 10,000.00 5,000.00 6,339.11 729.27 14.59 11.50

1.3. 715000 Порези на промет производа и услуга  10,000.00 5,000.00 2,824.57 488.31 9.77 17.29

715000 Порез  на промет производа и услуга (збир) 10,000.00 5,000.00 2,824.57 488.31 9.77 17.29

1.4. 717111 Индиректни порези дозначени од  УИО 12,000,000.00 6,000,000.00 5,467,986.52 5,868,391.73 97.81 107.32

1.5. 719000 Остали порески приходи 16,000.00 8,000.00 5,893.02 8,168.62 102.11 138.62

719113 Порез на добитке од игара на срећу 16,000.00 8,000.00 5,893.02 8,168.62 102.11 138.62

2. 720000 Н е п o р е с к и   п р и х о д и 7,652,000.00 3,826,000.00 3,462,492.65 4,029,834.27 105.33 116.39

2.1. 721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине 

и позитивних курсних разлика 

702,400.00 351,200.00 146,346.06 597,718.40 170.19 408.43

721222 Приходи од давања у закуп објеката општине 200,000.00 100,000.00 94,127.74 105,521.29 105.52 112.10

721223 Приходи од земљишне ренте 400,000.00 200,000.00 36,985.58 441,357.30 220.68 1,193.32

721224 Приходи од закупнине земљ.у својини РС 100,000.00 50,000.00 14,357.68 43,855.37 87.71 305.45

721300 Приходи од камата на новчана средства на банковним 

рачунима

400.00 200.00 0.00 6,332.32 3,166.16 0.00

721500 Приходи од камата и осталих накнада за дате зајмове 2,000.00 1,000.00 875.06 652.12 65.21 74.52

2.2. 722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних 

услуга 

6,914,100.00 3,457,050.00 3,301,425.30 3,419,117.32 98.90 103.56

2.2.1. 722100 Општинске административне накнаде и таксе 275,000.00 137,500.00 129,243.85 104,415.40 75.94 80.79

722118 Посебна републичка такса на нафтне деривате 10,000.00 5,000.00 7,527.02 0.00 0.00 0.00

722121 Општинске административне таксе 265,000.00 132,500.00 121,716.83 104,415.40 78.80 85.79

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2018. ГОДИНУ (БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И НЕФИНАН. ИМОВИНУ) 
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2.2. 722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних 

услуга 

6,914,100.00 3,457,050.00 3,301,425.30 3,419,117.32 98.90 103.56

2.2.1. 722100 Општинске административне накнаде и таксе 275,000.00 137,500.00 129,243.85 104,415.40 75.94 80.79

722118 Посебна републичка такса на нафтне деривате 10,000.00 5,000.00 7,527.02 0.00 0.00 0.00

722121 Општинске административне таксе 265,000.00 132,500.00 121,716.83 104,415.40 78.80 85.79

2.2.2. 722300 Комуналне накнаде и таксе 1,200,000.00 600,000.00 629,566.21 651,374.27 108.56 103.46

722312 Комуналне таксе на фирму 690,000.00 345,000.00 456,271.71 467,656.87 135.55 102.50

722313 Комуналне таксе за држање моторних,друмских и 

прикљ.возила

0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00

722314 Комуналне таксе за кор.простора на јавним површинама 100,000.00 50,000.00 16,165.00 17,917.28 35.83 110.84

722314 Комуналне таксе за кор.простора на јавним површинама 

-Градишка јесен 

20,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

722316 Комуналне таксе за приређивање музичког програма у 

угост.објектима

500.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00

722317 Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање 

робе ван пословне просторија

500.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00

722318 Комуналне таксе за коришћење рекламних паноа 15,000.00 7,500.00 5,000.00 17,440.00 232.53 348.80

722319 Комунална такса за коришћ.простора за парк. моторних, 

друм.и прикључних возила на уређеним и обиљеженим 

мј. која је за то одредила СО-е

370,000.00 185,000.00 151,729.50 140,959.00 76.19 92.90

722321 Боравишна такса 3,000.00 1,500.00 0.00 4,301.12 286.74 0.00

722393 Комунална таксе за држање и коришћење чамаца и 

сплавова на води

1,000.00 500.00 300.00 3,000.00 600.00 1,000.00

2.2.3. 722400 Накнаде по разним основама 4,300,500.00 2,150,250.00 2,071,362.58 2,116,729.57 98.44 102.19

722411 Накнаде за уређење грађевинског земљишта 400,000.00 200,000.00 79,352.67 197,481.66 98.74 248.87

722421 Накнаде за кориштење путева 5,000.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

722424 Накнада за кориштење минералних сировина 50,000.00 25,000.00 20,059.48 6,293.33 25.17 31.37

722425 Накнаде за промјену намјене пољ.земљ. 80,000.00 40,000.00 18,517.89 37,095.53 92.74 200.32

722435 Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта-

средства за развој неразвијених дијелова општине 

остварена продајом шумских сортимената

520,000.00 260,000.00 576,449.91 171,716.87 66.04 29.79

722437 Накнада за обављање послова од општег интер.у 

шумама у прив.својини

70,000.00 35,000.00 25,032.99 18,430.18 52.66 73.62

722440 Накнаде за кориштење вода (збир) 160,000.00       80,000.00 74,639.35 78,754.41         98.44 105.51

722457 Накнада за употребу вјештачких ђубрива и хемикалија 

за заштиту биља

75,000.00 37,500.00 37,018.78 35,163.41 93.77 94.99

722461 Накнада за кор.комуналних добара од општег интереса 1,300,000.00 650,000.00 539,402.45 687,553.76 105.78 127.47

722461 Накнада за кор.комуналних добара од општег интереса -   

теретна моторна возила

1,200,000.00 600,000.00 535,047.00 658,410.00 109.74 123.06

722463 Накнада за извађени материјал из водотока 100,000.00 50,000.00 1,001.49 49,645.66 99.29 4,957.18

722464 Накнада за воде за узгој рибе 300.00 150.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

722465 Накнада за воде за индустријске процесе 200.00 100.00 132.05 65.87 65.87 49.88

722467 Средства за финансирање посебних мјера заштите од 

пожара

180,000.00 90,000.00 75,951.04 92,826.51 103.14 122.22

722491 Концесионе накнаде 160,000.00 80,000.00 88,757.48 83,292.38 104.12 93.84
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2.2.4. 722500 Приходи од пружања јавних услуга 1,138,600.00 569,300.00 471,252.66 546,598.08 96.01 115.99

722521 Приходи општинских органа управе 400,000.00 200,000.00 156,168.39 179,101.05 89.55 114.68

722591 Властити приходи  буџетских кор. општине (збир) 738,600.00 369,300.00 315,084.27 367,497.03 99.51 116.63

722591 Центар за социјални рад 80,000.00 40,000.00 31,710.06 38,235.30 95.59 120.58

722591 Гимназија 18,000.00 9,000.00 4,945.00 5,126.00 56.96 103.66

722591 Средња стручна и техничка школа 35,000.00 17,500.00 8,135.00 1,495.00 8.54 18.38

722591 Техничка школа 27,100.00 13,550.00 8,284.48 8,918.64 65.82 107.65

722591 Предшколска установа Лепа Радић 465,000.00 232,500.00 232,557.00 262,794.00 113.03 113.00

722591 Завичајни музеј 0.00 0.00 0.00 3,150.00 0.00 0.00

722591 Културни центар 110,000.00 55,000.00 27,451.86 46,578.09 84.69 169.67

722591 Народна библиотека 3,500.00 1,750.00 2,000.00 1,200.00 68.57 60.00

2.3. 723000 Новчане казне 25,000.00 12,500.00 13,440.00 11,000.00 88.00 81.85

723121 Новчане казне изречене у прекршајном поступку за 

прекршаје прописане актом СО-е, као и одузета имовин. 

корист у том поступку

25,000.00 12,500.00 13,440.00 11,000.00 88.00 81.85

2.4. 729000 Остали непорески приходи 10,500.00 5,250.00 1,281.29 1,998.55 38.07 155.98

729124 Остали непорески приходи 10,500.00 5,250.00 1,281.29 1,998.55 38.07 155.98

3. 731000 Грантови 0.00 0.00 11,300.00 91,483.54 0.00 809.59

731122 Капитални грантови од међунар. орг (фонд 03) 0.00 0.00 0.00 88,933.54 0.00 0.00

731219 Остали текући грантови из земље 0.00 0.00 1,300.00 2,550.00 196.15 0.00

731221 Капитални грантови од правних лица у земљи (фонд 03) 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00

4. 787200 Трансфери између  различитих јединица  власти 670,000.00 335,000.00 1,639,908.23 440,492.93 131.49 26.86

787200 Трансфери између различитих јединица власти 670,000.00 335,000.00 325,531.91 427,492.93 127.61 131.32

787200 Трансфери између различитих јединица власти (фонд 

03) 

0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00

787200 Трансфери између различитих јединица власти (фонд 

05) ЕИБ

0.00 0.00 1,314,376.32 0.00 0.00 0.00

5. 810000 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 400,000.00 200,000.00 33,150.00 315,887.00 157.94 952.90

811211 Примици за моторна возила 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00

813110 Примици за  земљиште 400,000.00 200,000.00 33,150.00 117,250.00 58.63 353.70

814100 Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји 

и обустављених пословања

0.00 0.00 0.00 197,537.00 0.00 0.00

6. 900000 Примици од финансијске имовине и задуживања 247,000.00 123,500.00 97,322.45 121,155.00 98.10 124.49

911400 Примици од наплате датих зајмова 10,000.00 5,000.00 4,125.37 3,397.44 67.95 82.35

931100 Примици по основу пореза на додату вр. 47,000.00 23,500.00 21,475.92 26,904.21 114.49 125.28

931200 Примици по основу депозита и кауција 60,000.00 30,000.00 3,272.70 51,061.93 170.21 0.00

938100 Примици за накнаде плата који се рефундирају 130,000.00       65,000.00 68,448.46        39,712.96         61.10 0.00

938200 Остали примици из транс.са другим буџ.кор.исте 

јединице власти 

-                    0.00 -                   78.46                0.00 0.00

*** Неутрошена кредитна средства из претходне год. 6,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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РЕД 

БР.
КОНТО О П И С 

  БУЏЕТ ЗА  

2018. ГОД.

6-мјесечни 

план

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01-

30.06.2017.

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01-

30.06.2018.

ИНДЕКС ИНДЕКС

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/5) 9 (7/6)

БУЏЕТСКИ  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
29,800,000.00 14,900,000.00 10,416,328.45 12,814,978.04 86.01 123.03

БУЏЕТСКИ  РАСХОДИ (1.+2.+3.) 19,047,200.00 9,523,600.00 8,432,336.86 9,910,727.08 104.06 117.53

1. 410000 Текући расходи 18,854,900.00 9,427,450.00 8,366,279.02 9,838,040.18 104.36 117.59

1.1. 411000 Бруто плате и накнаде  трошкова запослених 7,393,200.00 3,696,600.00 3,398,162.99 3,712,714.87 100.44 109.26

411100 Бруто плате  трошкова запослених  6,170,000.00 3,085,000.00 2,982,793.02 3,107,303.04 100.72 104.17

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених

1,001,000.00 500,500.00 347,261.69 527,828.16 105.46 152.00

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто)

165,000.00 82,500.00 40,058.62 60,409.45 73.22 150.80

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 57,200.00 28,600.00 28,049.66 17,174.22 60.05 61.23

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 5,022,700.00 2,511,350.00 2,300,937.76 2,359,582.11 93.96 102.55

412100 Расходи по основу закупа 35,000.00 17,500.00 18,146.82 19,898.03 113.70 109.65

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга

723,360.00 361,680.00 370,219.51 361,643.36 99.99 97.68

412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, 

стручна лит,дневна штампа)

122,600.00       61,300.00 63,088.09         54,338.80         88.64 86.13

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 184,300.00       92,150.00 82,013.85         82,486.17         89.51 100.58

412500 Расходи за текуће одржавање 149,500.00 74,750.00 66,206.37 60,113.45 80.42 90.80

412500 Расходи за текуће одржавање  (објекти друмског 

саобраћаја)

180,000.00 90,000.00 89,362.84 113,243.98 125.83 126.72

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 116,800.00 58,400.00 44,173.37 53,586.75 91.76 121.31

412700 Расходи за стручне услуге  (рев.и рач.усл.,правне и 

админ.усл., процјене и вјештачења, комп. усл.) 

580,300.00 290,150.00 224,497.45 236,308.25 81.44 105.26

412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заш. 

животне средине

1,820,000.00 910,000.00 766,655.77 860,435.58 94.55 112.23

412900 Остали непоменути расходи (бруто нак.чл. комисија, 

радних група, одборничке нак., манифестације, 

поклони,репрезентација, расх.за бруто нак.ван радног 

односа, уг.о дјелу,расходи по судским рјеш., програмске 

активности буџ. кор)

1,110,840.00 555,420.00 576,573.69 517,527.74 93.18 89.76

1.3. 413000 Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови

885,500.00 442,750.00 265,844.02 479,869.42 108.38 180.51

413100 Расходи по основу камата на ХОВ 0.00 0.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 883,000.00 441,500.00 52,937.26 476,939.33 108.03 900.95

413700 Трошкови сервисирања зајмова примљених у земљи 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

413900 Расходи по основу затезних камата 2,500.00 1,250.00 2,906.76 2,930.09 234.41 100.80

 ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2018. ГОДИНЕ  -  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ И 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
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1.4. 414000 Субвенције 350,000.00 175,000.00 31,743.84 15,044.84 8.60 47.39

414100 Субвенције 350,000.00 175,000.00 31,743.84 15,044.84 8.60 47.39

1.5. 415000 Грантови 1,939,300.00 969,650.00 884,894.83 1,043,864.29 107.65 117.96

415200 Грантови у земљи 1,939,300.00 969,650.00 884,894.83 1,043,864.29 107.65 117.96

1.6. 416000 Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из 

буџ.општине

3,092,300.00 1,546,150.00 1,386,554.23 1,422,155.61 91.98 102.57

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 2,094,000.00 1,047,000.00 914,405.57 981,534.30 93.75 107.34

416300 Дознаке пружиоцима услуга социјалне заштите 804,300.00 402,150.00 374,676.01 338,986.79 84.29 90.47

416300 Суфинансирање превоза ученика 188,000.00 94,000.00 97,472.65 101,634.52 108.12 104.27

416300 Остале дознаке на име социјалне заштите које се 

исплаћују из буџета општине и градова

6,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.7. 418000 Расходи из трансакција размјене 121,400.00 60,700.00 71,964.53 63,767.90 105.05 88.61

418100 Расходи по основу камата на зајмове примљене од 

ентитета

121,000.00 60,500.00 70,065.64 61,923.90 102.35 88.38

418200 Расходи из трансакција размјене између јединица власти 400.00 200.00 1,898.89 0.00 0.00 0.00

418400 Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти 0.00 0.00 0.00 1,844.00 0.00 0.00

1.8. 419100 Расходи по судским рјешењима 50,500.00 25,250.00 26,176.82 741,041.14 2,934.82 2,830.91

2. 487000 Трансфери између различитих јединица власти 142,300.00 71,150.00 66,057.84 72,686.90 102.16 110.04

487200 Трансфери између различитих јединица власти (фонд 

солид))

5,200.00 2,600.00 0.00 2,713.14 104.35 0.00

487200 Трансфери ентитету 3,000.00 1,500.00 4,385.29 6,614.90 440.99 150.84

487300 Трансфери јединицама локaлне самоуправе 3,000.00 1,500.00 1,198.48 1,986.23 132.42 165.73

487400 Трансфери између  различитих  јединица власти 131,100.00 65,550.00 60,474.07 61,372.63 93.63 101.49

3. ***** Буџетска резерва 50,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 7,885,300.00 3,942,650.00 474,493.36 943,206.37 23.92 198.78

4. 510000 Издаци за нефинансијску имовину 7,885,300.00 3,942,650.00 474,493.36 943,206.37 23.92 198.78

4.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 7,706,000.00 3,853,000.00 417,680.54 799,616.08 20.75 191.44

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 

(стамбени објекти и остали обј., спортско-рекреативни, 

саобраћајни објекти)

6,846,000.00 3,423,000.00 211,466.91 486,649.19 14.22 230.13

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката (стамбених и ост објекти, 

спортско-рекреативних, саоб.обј.и др.)

382,000.00 191,000.00 99,749.96 153,514.47 80.37 153.90

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 223,000.00 111,500.00 48,515.25 80,035.78 71.78 164.97

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 5,000.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

пројектне док.)

250,000.00 125,000.00 57,948.42 79,416.64 63.53 137.05

4.2. 513000 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 80,000.00 40,000.00 33,827.78 111,817.04 279.54 330.55

513100 Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних 

односа)

80,000.00 40,000.00 33,827.78 100,425.60 251.06 296.87

513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 0.00 0.00 0.00 11,391.44 0.00 0.00

4.3. 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, 

амбалаже и др.

99,300.00 49,650.00 22,985.04 31,773.25 63.99 138.23
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610000 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 2,687,000.00 1,343,500.00 1,270,291.05 1,873,717.47 139.47 147.50

621300 Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи 1,589,000.00 794,500.00 244,119.26 799,032.85 100.57 327.31

628100 Издаци за отплату дугова према другим јединицама 

власти

1,098,000.00 549,000.00 537,342.30 1,074,684.62 195.75 200.00

621900 Издаци за отплату главнице дуга по зајмовима у  земљи 

који се рефундирају (КП "Топлана")

0.00 0.00 488,829.49 0.00 0.00 0.00

630000 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 180,500.00 90,250.00 239,207.18 82,327.12 91.22 34.42

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 46,500.00 23,250.00 26,770.65 36,646.26 157.62 136.89

631300 Издаци по основу аванса у земљи 10,000.00 5,000.00 0.00 1,000.00 20.00 0.00

631900 Издаци  у земљи за отплату неизм. обавеза из ранијих 

година

0.00 0.00 153,384.02 969.15 0.00 0.63

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар 

јединица власти

124,000.00 62,000.00 59,052.51 43,711.71 70.50 74.02

Таб 1

РЕД 

БР.
КОНТО О П И С 

 БУЏЕТ ЗА 

2018.ГОД.
6-Мјесечни пл 

01.01-

30.06.2017.

01.01-

30.06.2018.
ИНДЕКС ИНДЕКС

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/5) 9 (7/6)

А.  БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (1+2+3+4) 23,153,000.00 11,576,500.00 11,739,372.28 11,892,860.96 102.73 101.31

1. 710000 П о р е с к и   п р и х о д и 14,831,000.00 7,415,500.00 6,625,671.40 7,331,050.22 98.86 110.65

1.1. 711000 Приходи од пореза на доходак и добит 1,000.00 500.00 614.29 812.07 162.41 132.20

1.1. 713000 Порези на лична примања и приходе од самост.дјелат. 1,794,000.00 897,000.00 850,814.45 985,877.99 109.91 115.87

1.2. 714000 Порези на имовину 1,010,000.00 505,000.00 297,538.55 467,311.50 92.54 157.06

1.3. 715000 Порези на промет производа и услуга  10,000.00 5,000.00 2,824.57 488.31 9.77 17.29

1.4. 717111 Индиректни порези дозначени од  У И О 12,000,000.00 6,000,000.00 5,467,986.52 5,868,391.73 97.81 107.32

1.5. 719000 Остали порески приходи 16,000.00 8,000.00 5,893.02 8,168.62 102.11 138.62

2. 720000 Н е п o р е с к и   п р и х о д и 7,652,000.00 3,826,000.00 3,462,492.65 4,029,834.27 105.33 116.39

2.1. 721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 

позитивних курсних разлика 

702,400.00 351,200.00 146,346.06 597,718.40
170.19 408.43

2.2. 722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 6,914,100.00 3,457,050.00 3,301,425.30 3,419,117.32 98.90 103.56

2.3. 723000 Новчане казне 25,000.00 12,500.00 13,440.00 11,000.00 88.00 81.85

2.4. 729000 Остали непорески приходи 10,500.00 5,250.00 1,281.29 1,998.55 38.07 155.98

3. 731000 Грантови 0.00 0.00 11,300.00 91,483.54 0.00 809.59

4. 787200 Трансфери између  јединица власти 670,000.00 335,000.00 1,639,908.23 440,492.93 131.49 26.86

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2018. ГОДИНE  (ОПШТИ ДИО)

Б.  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (4+5+6) 19,047,200.00 9,523,600.00 8,432,336.86 9,910,727.08 104.06 117.53

4. 410000 Текући расходи 18,854,900.00 9,427,450.00 8,366,279.02 9,838,040.18 104.36 117.59

4.1. 411000 Бруто плате и накнаде  трошкова запослених 7,393,200.00 3,696,600.00 3,398,162.99 3,712,714.87 100.44 109.26

4.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 5,022,700.00 2,511,350.00 2,300,937.76 2,359,582.11 93.96 102.55

4.3. 413000
Расходи финансирања и други финансијски трошкови 885,500.00 442,750.00 265,844.02 479,869.42 108.38 180.51
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4.4. 414000 Субвенције 350,000.00 175,000.00 31,743.84 15,044.84 8.60 47.39

4.5. 415000 Грантови 1,939,300.00 969,650.00 884,894.83 1,043,864.29 107.65 117.96

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

буџ.општине
3,092,300.00 1,546,150.00 1,386,554.23 1,422,155.61 91.98 102.57

4.7. 418000 Расходи по основу камата на зајмове примљене од 

ентитета
121,400.00 60,700.00 71,964.53 63,767.90 105.05 88.61

4.8.
419000 Расходи по судским рјешењима 

50,500.00 25,250.00 26,176.82 741,041.14 2,934.82 2,830.91

5. 480000 Трансфери између  различитих  јединица власти 142,300.00 71,150.00 66,057.84 72,686.90 102.16 110.04

6. ***** Буџетска резерва 50,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 4,105,800.00 2,052,900.00 3,307,035.42 1,982,133.88 96.55 59.94

Г.НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( I - 

II )
-7,485,300.00 -3,742,650.00 -441,343.36 -627,319.37 16.76 142.14

7. 810000  I   Примици за нефинансијску имовину 400,000.00 200,000.00 33,150.00 315,887.00 157.94 952.90

811000 Примици за поизведену сталну имовину 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 400,000.00 200,000.00 33,150.00 117,250.00 58.63 353.70

814000
Примици од продаје сталне имовине намјењене 

продаји и обустављених пословања
0.00 0.00 0.00 197,537.00 0.00 0.00

8. 510000  II  Издаци за нефинансијску имовину 7,885,300.00 3,942,650.00 474,493.36 943,206.37 23.92 198.78

8.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовиму 7,706,000.00 3,853,000.00 417,680.54 799,616.08 20.75 191.44

8.2. 513000 Издаци за нематеријалну непроизведену имовиму 80,000.00 40,000.00 33,827.78 111,817.04 279.54 330.55

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

амбалаже и др.
99,300.00 49,650.00 22,985.04 31,773.25 63.99 138.23

Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (В+Г) -3,379,500.00 -1,689,750.00 2,865,692.06 1,354,814.51 -80.18 47.28

Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) 3,379,500.00 1,689,750.00 -1,412,175.78 -1,839,889.59 -108.89 130.29

Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  ( I-

II )
10,000.00 5,000.00 4,125.37 -1,602.56 -32.05 -38.85

9. 910000  I  Примици од финансијске имовине 10,000.00 5,000.00 4,125.37 3,397.44 67.95 82.35

911000 Примици од финансијске имовине 10,000.00 5,000.00 4,125.37 3,397.44 67.95 82.35

10. 610000 II  Издаци за финансијску имовину 0.00 0.00 0.00 5,000.00 #DIV/0! #DIV/0!

Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ  ( I - II ) -2,687,000.00 -1,343,500.00 -1,270,291.05 -1,873,717.47 139.47 147.50

11. 920000  I  Примици од  краткорочног и дуг.задуживања 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

921000   Примици од  краткорочног и дуг.задуживања 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12. 620000 II Издаци за отплату дугова 2,687,000.00 1,343,500.00 1,270,291.05 1,873,717.47 139.47 147.50

621100 Издаци за отплату главница по ХОВ

621000 Издаци за отплату дугова 1,589,000.00 794,500.00 244,119.26 799,032.85 100.57 327.31

628000
Издаци за отплату дугова из трансакција између или 

унутар јединица власти
1,098,000.00 549,000.00 537,342.30 1,074,684.62 195.75 200.00

621900
Издаци за отплату главнице дуга по зајмовима у  

земљи који се рефундирају (КП "Топлана")
0.00 0.00 488,829.49 0.00 #DIV/0! 0.00
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13. З ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ ( I - II ) 56,500.00 28,250.00 -146,010.10 35,430.44 125.42 -24.27

930000 I Остали примици 237,000.00 118,500.00 93,197.08 117,757.56 99.37 126.35

931000 Примици по основу пореза на додату вр. 107,000.00 53,500.00 24,748.62 77,966.14 145.73 315.03

938000 Остали примици из трансакција између или унутар 

јединица власти
130,000.00 65,000.00 68,448.46 39,791.42 61.22 58.13

630000 II Остали издаци 180,500.00 90,250.00 239,207.18 82,327.12 91.22 34.42

631000 Издаци по основу пореза на додату вриједност 56,500.00 28,250.00 26,770.65 37,646.26 133.26 140.63

631900 Издаци  у земљи за отплату неизмирених обавеза из 

ранијих година

0.00 0.00 153,384.02 969.15 #DIV/0! 0.63

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар 

јединица власти
124,000.00 62,000.00 59,052.51 43,711.71 70.50 74.02

14. *** И  Расподјела суфицита из ранијих периода 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14. *** Неутрошена кредитна средства из претходне год.    6,000,000.00   3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Ј. Разлика у финансирању (Д+Ђ) 0.00 0.00 1,453,516.28 -485,075.08

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 29,800,000.00 14,900,000.00 11,869,844.73 12,329,902.96

БУЏЕТСКА  ИЗДАЦИ 29,800,000.00 14,900,000.00 10,416,328.45 12,814,978.04

Таб 2.

РЕД 

БР.

БРОЈ 

КОНТА
ОПИС

 БУЏЕТ ЗА  

2018.ГОД.
6-Мјесечни пл 

01.01-

30.06.2017.

01.01-

30.06.2018.
ИНДЕКС ИНДЕКС

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/5) 9 (7/6)

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (1.+2.+3.+4.+5.)

23,553,000.00 11,776,500.00 11,772,522.28 12,208,747.96 103.67 103.71

 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (1.+2.+3.+4.) 23,153,000.00 11,576,500.00 11,739,372.28 11,892,860.96 102.73 101.31

ПОРЕСКИ  +  НЕПОРЕСКИ 22,483,000.00 11,241,500.00 10,088,164.05 11,360,884.49 101.06 112.62

1. 710000 П о р е с к и   п р и х о д и 14,831,000.00 7,415,500.00 6,625,671.40 7,331,050.22 98.86 110.65

1.1. 711000 Приходи од пореза на доходак и добит 1,000.00 500.00 614.29 812.07 162.41 132.20

711113 Порез на приходе од пољ.и шумарства 1,000.00 500.00 614.29 812.07 162.41 132.20

1.1. 713000 Порези на лична примања и приходе од 

самост.дјелат. 

1,794,000.00 897,000.00 850,814.45 985,877.99 109.91 115.87

713111 Порез на приходе од сам.дјел. 190,000.00 95,000.00 95,970.08 135,271.11 142.39 140.95

713112 Порез на приходе од сам.дјел.у паушалном износу 1,000.00 500.00 288.82 16.17 3.23 5.60

713113 Порез на лична примања 1,600,000.00 800,000.00 753,091.10 849,057.08 106.13 112.74

713114 Порез на лична примања лица која сам 

обав.привредну и пр.дјел.

3,000.00 1,500.00 1,464.45 1,533.63 102.24 0.00

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2018. ГОДИНЕ (БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ) 
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1.2. 714000 Порези на имовину 1,010,000.00 505,000.00 297,538.55 467,311.50 92.54 157.06

714111 Порези на имовину 10,000.00 5,000.00 3,261.10 9,185.82 183.72 281.68

714112 Порез на непокретност 980,000.00 490,000.00 283,944.66 457,396.40 93.35 161.09

714211 Порези на насљеђе и поклон 10,000.00 5,000.00 3,993.68 0.01 0.00 0.00

714311 Порези на пренос непокретности и права 10,000.00 5,000.00 6,339.11 729.27 14.59 11.50

1.3. 715000 Порези на промет производа и услуга  10,000.00 5,000.00 2,824.57 488.31 9.77 17.29

715000 Порез  на промет производа и услуга (збир) 10,000.00 5,000.00 2,824.57 488.31 9.77 17.29

1.4. 717111 Индиректни порези дозначени од  УИО 12,000,000.00 6,000,000.00 5,467,986.52 5,868,391.73 97.81 107.32

1.5. 719000 Остали порески приходи 16,000.00 8,000.00 5,893.02 8,168.62 102.11 138.62

719113 Порез на добитке од игара на срећу 16,000.00 8,000.00 5,893.02 8,168.62 102.11 138.62

2. 720000 Н е п o р е с к и   п р и х о д и 7,652,000.00 3,826,000.00 3,462,492.65 4,029,834.27 105.33 116.39

2.1. 721000 Приходи од финансијске и нефинансијске 

имовине и позитивних курсних разлика 

702,400.00 351,200.00 146,346.06 597,718.40 170.19 408.43

721222 Приходи од давања у закуп објеката општине 200,000.00 100,000.00 94,127.74 105,521.29 105.52 112.10

721223 Приходи од земљишне ренте 400,000.00 200,000.00 36,985.58 441,357.30 220.68 1,193.32

721224 Приходи од закупнине земљ.у својини РС 100,000.00 50,000.00 14,357.68 43,855.37 87.71 305.45

721300 Приходи од камата на новчана средства на 

банковним рачунима

400.00 200.00 0.00 6,332.32 3,166.16 0.00

721500 Приходи од камата и осталих накнада за дате 

зајмове

2,000.00 1,000.00 875.06 652.12 65.21 74.52

2.2. 722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних 

услуга 

6,914,100.00 3,457,050.00 3,301,425.30 3,419,117.32 98.90 103.56

2.2.1. 722100 Општинске административне накнаде и таксе 275,000.00 137,500.00 129,243.85 104,415.40 75.94 80.79

722118 Посебна републичка такса на нафтне деривате 10,000.00 5,000.00 7,527.02 0.00 0.00 0.00

722121 Општинске административне таксе 265,000.00 132,500.00 121,716.83 104,415.40 78.80 85.79

2.2.2. 722300 Комуналне накнаде и таксе 1,200,000.00 600,000.00 629,566.21 651,374.27 108.56 103.46

722312 Комуналне таксе на фирму 690,000.00 345,000.00 456,271.71 467,656.87 135.55 102.50

722313 Комуналне таксе за држање моторних,друмских и 

прикљ.возила

0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00

722314 Комуналне таксе за кор.простора на јавним 

површинама

100,000.00 50,000.00 16,165.00 17,917.28 35.83 110.84

722314 Комуналне таксе за кор.простора на јавним 

површинама -Градишка јесен 

20,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

722316 Комуналне таксе за приређивање музичког програма 

у угост.објектима

500.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00

722317 Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање 

робе ван пословне просторија

500.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00

722318 Комуналне таксе за коришћење рекламних паноа 15,000.00 7,500.00 5,000.00 17,440.00 232.53 348.80

722319 Комунална такса за коришћ.простора за парк. 

моторних, друм.и прикључних возила на уређеним и 

обиљеженим мј. која је за то одредила СО-е

370,000.00 185,000.00 151,729.50 140,959.00 76.19 92.90

722321 Боравишна такса 3,000.00 1,500.00 0.00 4,301.12 286.74 0.00

722393 Комунална таксе за држање и коришћење чамаца и 

сплавова на води

1,000.00 500.00 300.00 3,000.00 600.00 1,000.00
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2.2.3. 722400 Накнаде по разним основама 4,300,500.00 2,150,250.00 2,071,362.58 2,116,729.57 98.44 102.19

722411 Накнаде за уређење грађевинског земљишта 400,000.00 200,000.00 79,352.67 197,481.66 98.74 248.87

722421 Накнаде за кориштење путева 5,000.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

722424 Накнада за кориштење минералних сировина 50,000.00 25,000.00 20,059.48 6,293.33 25.17 31.37

722425 Накнаде за промјену намјене пољ.земљ. 80,000.00 40,000.00 18,517.89 37,095.53 92.74 200.32

722435 Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта-

средства за развој неразвијених дијелова општине 

остварена продајом шумских сортимената

520,000.00 260,000.00 576,449.91 171,716.87 66.04 29.79

722437 Накнада за обављање послова од општег интер.у 

шумама у прив.својини

70,000.00 35,000.00 25,032.99 18,430.18 52.66 73.62

722440 Накнаде за кориштење вода (збир) 160,000.00       80,000.00 74,639.35 78,754.41         98.44 105.51

722457 Накнада за употребу вјештачких ђубрива и 

хемикалија за заштиту биља

75,000.00 37,500.00 37,018.78 35,163.41 93.77 94.99

722461 Накнада за кор.комуналних добара од општег 

интереса

1,300,000.00 650,000.00 539,402.45 687,553.76 105.78 127.47

722461 Накнада за кор.комуналних добара од општег 

интереса -   теретна моторна возила

1,200,000.00 600,000.00 535,047.00 658,410.00 109.74 123.06

722463 Накнада за извађени материјал из водотока 100,000.00 50,000.00 1,001.49 49,645.66 99.29 4,957.18

722464 Накнада за воде за узгој рибе 300.00 150.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

722465 Накнада за воде за индустријске процесе 200.00 100.00 132.05 65.87 65.87 49.88

722467 Средства за финансирање посебних мјера заштите 

од пожара

180,000.00 90,000.00 75,951.04 92,826.51 103.14 122.22

722491 Концесионе накнаде 160,000.00 80,000.00 88,757.48 83,292.38 104.12 93.84

2.2.4. 722500 Приходи од пружања јавних услуга 1,138,600.00 569,300.00 471,252.66 546,598.08 96.01 115.99

722521 Приходи општинских органа управе 400,000.00 200,000.00 156,168.39 179,101.05 89.55 114.68

722591 Властити приходи  буџетских кор. општине (збир) 738,600.00 369,300.00 315,084.27 367,497.03 99.51 116.63

722591 Центар за социјални рад 80,000.00 40,000.00 31,710.06 38,235.30 95.59 120.58

722591 Гимназија 18,000.00 9,000.00 4,945.00 5,126.00 56.96 103.66

722591 Средња стручна и техничка школа 35,000.00 17,500.00 8,135.00 1,495.00 8.54 18.38

722591 Техничка школа 27,100.00 13,550.00 8,284.48 8,918.64 65.82 107.65

722591 Предшколска установа Лепа Радић 465,000.00 232,500.00 232,557.00 262,794.00 113.03 113.00

722591 Завичајни музеј 0.00 0.00 0.00 3,150.00 0.00 0.00

722591 Културни центар 110,000.00 55,000.00 27,451.86 46,578.09 84.69 169.67

722591 Народна библиотека 3,500.00 1,750.00 2,000.00 1,200.00 68.57 60.00

2.3. 723000 Новчане казне 25,000.00 12,500.00 13,440.00 11,000.00 88.00 81.85

723121 Новчане казне изречене у прекршајном поступку за 

прекршаје прописане актом СО-е, као и одузета 

имовин. корист у том поступку

25,000.00 12,500.00 13,440.00 11,000.00 88.00 81.85

2.4. 729000 Остали непорески приходи 10,500.00 5,250.00 1,281.29 1,998.55 38.07 155.98

729124 Остали непорески приходи 10,500.00 5,250.00 1,281.29 1,998.55 38.07 155.98

3. 731000 Грантови 0.00 0.00 11,300.00 91,483.54 0.00 809.59

731122 Капитални грантови од међунар. орг (фонд 03) 0.00 0.00 0.00 88,933.54 0.00 0.00

731219 Остали текући грантови из земље 0.00 0.00 1,300.00 2,550.00 196.15 0.00

731221 Капитални грантови од правних лица у земљи (фонд 

03)

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
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4. 787200 Трансфери између  различитих јединица  власти 670,000.00 335,000.00 1,639,908.23 440,492.93 131.49 26.86

787200 Трансфери између различитих јединица власти 670,000.00 335,000.00 325,531.91 427,492.93 127.61 131.32

787200 Трансфери између различитих јединица власти 

(фонд 03) 

0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00

787200 Трансфери између различитих јединица власти 

(фонд 05) ЕИБ

0.00 0.00 1,314,376.32 0.00 0.00 0.00

5. 810000 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 400,000.00 200,000.00 33,150.00 315,887.00 157.94 952.90

811211 Примици за моторна возила 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00

813110 Примици за  земљиште 400,000.00 200,000.00 33,150.00 117,250.00 58.63 353.70

814100 Примици од продаје сталне имовине намјењене 

продаји и обустављених пословања

0.00 0.00 0.00 197,537.00 0.00 0.00

Таб 3.

РЕД 

БР.
КОНТО О П И С 

  БУЏЕТ ЗА  

2018. ГОД.

6-Мјесечни 

пл 

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01-

30.06.2017.

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01-

30.06.2018.

ИНДЕКС ИНДЕКС

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/5) 9 (7/6)

БУЏЕТСКИ  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА  

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
26,932,500.00 13,466,250.00 8,906,830.22 10,853,933.45 80.60 121.86

БУЏЕТСКИ  РАСХОДИ (1.+2.+3.) 19,047,200.00 9,523,600.00 8,432,336.86 9,910,727.08 104.06 117.53

1. 410000 Текући расходи 18,854,900.00 9,427,450.00 8,366,279.02 9,838,040.18 104.36 117.59

1.1. 411000 Бруто плате и накнаде  трошкова запослених 7,393,200.00 3,696,600.00 3,398,162.99 3,712,714.87 100.44 109.26

411100 Бруто плате  трошкова запослених  6,170,000.00 3,085,000.00 2,982,793.02 3,107,303.04 100.72 104.17

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених

1,001,000.00 500,500.00 347,261.69 527,828.16 105.46 152.00

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто)

165,000.00 82,500.00 40,058.62 60,409.45 73.22 150.80

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 57,200.00 28,600.00 28,049.66 17,174.22 60.05 61.23

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 5,022,700.00 2,511,350.00 2,300,937.76 2,359,582.11 93.96 102.55

412100 Расходи по основу закупа 35,000.00 17,500.00 18,146.82 19,898.03 113.70 109.65

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга

723,360.00 361,680.00 370,219.51 361,643.36 99.99 97.68

412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, 

стручна лит,дневна штампа)

122,600.00    61,300.00 63,088.09       54,338.80      88.64 86.13

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 184,300.00    92,150.00 82,013.85       82,486.17      89.51 100.58

412500 Расходи за текуће одржавање 149,500.00 74,750.00 66,206.37 60,113.45 80.42 90.80

412500 Расходи за текуће одржавање  (објекти друмског 

саобраћаја)

180,000.00 90,000.00 89,362.84 113,243.98 125.83 126.72

 ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2018. ГОДИНЕ  -  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ
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412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 116,800.00 58,400.00 44,173.37 53,586.75 91.76 121.31

412700 Расходи за стручне услуге  (рев.и рач.усл.,правне и 

админ.усл., процјене и вјештачења, комп. усл.) 

580,300.00 290,150.00 224,497.45 236,308.25 81.44 105.26

412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заш. 

животне средине

1,820,000.00 910,000.00 766,655.77 860,435.58 94.55 112.23

412900 Остали непоменути расходи (бруто нак.чл. комисија, 

радних група, одборничке нак., манифестације, 

поклони,репрезентација, расх.за бруто нак.ван радног 

односа, уг.о дјелу,расходи по судским рјеш., програмске 

активности буџ. кор)

1,110,840.00 555,420.00 576,573.69 517,527.74 93.18 89.76

1.3. 413000 Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови

885,500.00 442,750.00 265,844.02 479,869.42 108.38 180.51

413100 Расходи по основу камата на ХОВ 0.00 0.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у 

земљи

883,000.00 441,500.00 52,937.26 476,939.33 108.03 900.95

413700 Трошкови сервисирања зајмова примљених у земљи 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

413900 Расходи по основу затезних камата 2,500.00 1,250.00 2,906.76 2,930.09 234.41 100.80

1.4. 414000 Субвенције 350,000.00 175,000.00 31,743.84 15,044.84 8.60 47.39

414100 Субвенције 350,000.00 175,000.00 31,743.84 15,044.84 8.60 47.39

1.5. 415000 Грантови 1,939,300.00 969,650.00 884,894.83 1,043,864.29 107.65 117.96

415200 Грантови у земљи 1,939,300.00 969,650.00 884,894.83 1,043,864.29 107.65 117.96

1.6. 416000 Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из 

буџ.општине

3,092,300.00 1,546,150.00 1,386,554.23 1,422,155.61 91.98 102.57

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 2,094,000.00 1,047,000.00 914,405.57 981,534.30 93.75 107.34

416300 Дознаке пружиоцима услуга социјалне заштите 804,300.00 402,150.00 374,676.01 338,986.79 84.29 90.47

416300 Суфинансирање превоза ученика 188,000.00 94,000.00 97,472.65 101,634.52 108.12 104.27

416300 Остале дознаке на име социјалне заштите које се 

исплаћују из буџета општине и градова

6,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.7. 418000 Расходи из трансакција размјене 121,400.00 60,700.00 71,964.53 63,767.90 105.05 88.61

418100 Расходи по основу камата на зајмове примљене од 

ентитета

121,000.00 60,500.00 70,065.64 61,923.90 102.35 88.38

418200 Расходи из трансакција размјене између јединица 

власти

400.00 200.00 1,898.89 0.00 0.00 0.00

418400 Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти 0.00 0.00 0.00 1,844.00 0.00 0.00

1.8. 419100 Расходи по судским рјешењима 50,500.00 25,250.00 26,176.82 741,041.14 2,934.82 2,830.91

2. 487000 Трансфери између различитих јединица власти 142,300.00 71,150.00 66,057.84 72,686.90 102.16 110.04

487200 Трансфери између различитих јединица власти (фонд 

солид))

5,200.00 2,600.00 0.00 2,713.14 104.35 0.00

487200 Трансфери ентитету 3,000.00 1,500.00 4,385.29 6,614.90 440.99 150.84

487300 Трансфери јединицама локaлне самоуправе 3,000.00 1,500.00 1,198.48 1,986.23 132.42 165.73

487400 Трансфери између  различитих  јединица власти 131,100.00 65,550.00 60,474.07 61,372.63 93.63 101.49

3. ***** Буџетска резерва 50,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 7,885,300.00 3,942,650.00 474,493.36 943,206.37 23.92 198.78

4. 510000 Издаци за нефинансијску имовину 7,885,300.00 3,942,650.00 474,493.36 943,206.37 23.92 198.78

4.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 7,706,000.00 3,853,000.00 417,680.54 799,616.08 20.75 191.44

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 

(стамбени објекти и остали обј., спортско-рекреативни, 

саобраћајни објекти)

6,846,000.00 3,423,000.00 211,466.91 486,649.19 14.22 230.13

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката (стамбених и ост објекти, 

спортско-рекреативних, саоб.обј.и др.)

382,000.00 191,000.00 99,749.96 153,514.47 80.37 153.90

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 223,000.00 111,500.00 48,515.25 80,035.78 71.78 164.97

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 5,000.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

пројектне док.)

250,000.00 125,000.00 57,948.42 79,416.64 63.53 137.05

4.2. 513000 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 80,000.00 40,000.00 33,827.78 111,817.04 279.54 330.55

513100 Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-

правних односа)

80,000.00 40,000.00 33,827.78 100,425.60 251.06 296.87

513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 0.00 0.00 0.00 11,391.44 0.00 0.00

4.3. 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, 

амбалаже и др.

99,300.00 49,650.00 22,985.04 31,773.25 63.99 138.23
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Таб 4.

РЕД 

БР.
КОНТО О П И С 

 БУЏЕТ ЗА 

2018.ГОД.
6-план

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01-

30.06.2017.

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01-

30.06.2018.

ИНДЕКС ИНДЕКС

1 2 3 4 5 6 7 8(7/5) 9 (7/6)

ФИНАНСИРАЊЕ (I+II+III+IV ) 3,379,500.00  1,689,750.00   (1,412,175.78)    (1,839,889.59)  (108.89)   130.29  

I НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (1-2) 10,000.00       5,000.00          4,125.37            (1,602.56)         (32.05)     (38.85)  

1. 900000 Примици од финансијске имовине 10,000.00 5,000.00 4,125.37 3,397.44 67.95      82.35    

911400 Примици од наплате датих зајмова 10,000.00 5,000.00 4,125.37 3,397.44 67.95      82.35    

2. 610000 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

II НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (1-2) -2,687,000.00 -1,343,500.00 -1,270,291.05 -1,873,717.47 139.47    147.50  

1. 920000  Примици од  краткорочног и дуг.задуживања 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. 620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 2,687,000.00 1,343,500.00 1,270,291.05 1,873,717.47 139.47    147.50  

621300 Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи 1,589,000.00 794,500.00 244,119.26 799,032.85 100.57    327.31  

628100 Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти 1,098,000.00 549,000.00 537,342.30 1,074,684.62 195.75    200.00  

621900 Издаци за отплату главнице дуга по зајмовима у  земљи који 

се рефундирају (КП "Топлана")

0.00 0.00 488,829.49 0.00 0.00 0.00

III З ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ ( 1-2 ) 56,500.00       28,250.00        (146,010.10)       35,430.44        125.42    (24.27)  

1. 930000 I Остали примици 237,000.00     118,500.00      93,197.08          117,757.56      99.37      126.35  

931000 Остали примици 107,000.00 53,500.00 24,748.62 77,966.14 145.73    315.03  

938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица 

власти

130,000.00     65,000.00        68,448.46          39,791.42        61.22      58.13    

2. 630000 I Остали издаци 180,500.00     90,250.00        239,207.18        82,327.12        91.22      34.42    

631000 Остали  издаци 56,500.00 28,250.00 180,154.67 38,615.41 136.69    21.43    

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 

власти

124,000.00 62,000.00 59,052.51 43,711.71 70.50      74.02    

РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV *** Неутрошена кредитна средства из претходне године 6,000,000.00  3,000,000.00   0.00 0.00 0.00 0.00

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2018. ГОДИНE  - ФИНАНСИРАЊЕ 
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Таб 5

РЕД. 

БР.
КОНТО О П И С 

 БУЏЕТ ЗА 

2018.ГОД.

6-мјесечни 

план

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01-

30.06.2017.

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01-

30.06.2018.

ИНДЕКС ИНДЕКС

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/5) 9 (7/6)

С В Е У К У П Н О 29,800,000.00 14,900,000.00 10,416,328.45 12,814,978.04 86.01          123.03

I
Назив и број потрошачке јединице: СТРУЧНА СЛУЖБА 

СО-е   110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

456,000.00 228,000.00 181,102.21 190,215.13 83.43          105.03

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  456,000.00 228,000.00 181,102.21 190,215.13 83.43          105.03

1.1. 412900 Расходи по основу коришћења роба и услуга 396,000.00 198,000.00 151,102.21 165,215.13 83.44          109.34

412900 Расходи за бруто накнаде члановима комисија 64,000.00 32,000.00 13,433.10 22,695.30       70.92          168.95

412900 Издаци за изборе 52,000.00 26,000.00 0.00 -                  -              0.00

412900 Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима, 

члановима комисија и радних група

280,000.00 140,000.00 137,669.11 142,519.83     101.80        103.52

1.2. 415000 Грантови 60,000.00 30,000.00 30,000.00 25,000.00 83.33          83.33

415200 Текући грантови политичким организацијама и удруж. 60,000.00 30,000.00 30,000.00 25,000.00 83.33          83.33

II
Назив и број потрошачке јединице   СЛУЖБА 

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ   120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

7,457,000.00 3,728,500.00 378,640.49 1,801,202.98 48.31          475.70

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ   597,000.00 298,500.00 188,731.33 1,130,427.07 378.70        598.96

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 392,000.00 196,000.00 145,881.57 179,460.20 91.56          123.02

412500 Расходи за текуће одржавање (Цивилна заштита) 0.00 0.00 0.00 4,284.64 -              0.00

412700 Расходи за стручне услуге - обуке (Цивилна заштита) 2,000.00 1,000.00 0.00 0.00 -              0.00

412700 Расходи за стручне услуге (информисање и медији, 

штампање, расходи за правне и админ.услуге) 

240,000.00 120,000.00 81,026.52 102,504.13 85.42          126.51

412900 Остали непоменути расходи (репрезентација, пријеми, 

манифестације)

150,000.00 75,000.00 64,855.05 72,671.43 96.90          112.05

1.2. 415000 Грантови 155,000.00 77,500.00 25,382.36 188,626.94 243.39        743.14

415200 Грантови у земљи (тек.грантови орг.и удр.у области 

економске и привредне сарадње, остали тек. гран. у 

земљи)

100,000.00    50,000.00 16,872.44       68,842.01       137.68        408.01

415200 Грантови у земљи  (капитални) 55,000.00      27,500.00 8,509.92         119,784.93     435.58        0.00

1.3. 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 

општине -подршка наталитету (поклон честитка за 

новорођено дијете)

35,000.00 17,500.00 16,500.00 21,600.00 123.43        130.91

416100 Помоћ појединцима (за поплаве и остале једнократне 

помоћи)

5,000.00 2,500.00 0.00 17,435.59 697.42        0.00

1.4. 419100 Расходи по судским рјешењима 10,000.00 5,000.00 967.40 723,304.34 14,466.09   74,767.87

 ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2018.ГОДИНЕ   (БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА)
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2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 6,850,000.00 3,425,000.00 189,909.16 586,794.22 17.13          308.99

2.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 6,765,000.00 3,382,500.00 155,496.07 484,111.77 14.31          311.33

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 6,000,000.00 3,000,000.00 120,217.18 386,502.23 12.88          0.00

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката -

спортска дворана

2,500,000.00 1,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката -

Агрозона

2,500,000.00 1,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката -

Водоторањ

40,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511100 Адаптација цјевовода на водоизворишту у Жеравици 480,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511100 Адаптација водоторња у Жеравици 480,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 

(стамбени и остали обј., спортско-рекреативни, 

саобраћајни објекти и др.) 

610,000.00 305,000.00 120,217.18 386,502.23 126.72        0.00

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката (стамбених и ост објекта, 

спортско-рекреативних, саоб.обј.и др.) 

150,000.00 75,000.00 34,041.97 87,609.54 116.81        0.00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме (Цивилна 

заштита)

5,000.00 2,500.00 1,236.92 0.00 0.00 0.00

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 

(стратегија развоја)

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

2.2. 513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 80,000.00 40,000.00 33,827.78 100,425.60 251.06        296.87

513100 Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-правних 

односа) 

80,000.00 40,000.00 33,827.78 100,425.60 251.06        296.87

2.3. 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, 

амбалаже и др. (Цивилна заштита)

5,000.00 2,500.00 585.31 2,256.85 90.27          0.00

611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

2.4. 631300 Издаци по основу аванса у земљи 10,000.00 5,000.00 0.00 1,000.00 20.00          0.00

3. Расходи - фонд 03 (из средстава гранта - Пројекти -

Партнерство за одрживи трансфер знања локалног 

економског развоја)

0.00 0.00 0.00 77,981.69 0.00 0.00

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и тран.услуга

0.00 0.00 0.00 1,800.00         0.00 0.00

412400 Расходи за посебне намјене 0.00 0.00 0.00 1,915.00         0.00 0.00

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 0.00 0.00 0.00 1,732.20         0.00 0.00

412700 Расходи за стручне услуге  0.00 0.00 0.00 3,945.00         0.00 0.00

412900 Остали непоменути расходи 0.00 0.00 0.00 16,276.45       0.00 0.00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме  0.00 0.00 0.00 37,969.60       0.00 0.00

513700 Издаци за лиценце 0.00 0.00 0.00 11,391.44       0.00 0.00

516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвен., амбалаже и др. 0.00 0.00 0.00 2,952.00         0.00 0.00
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******  БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          50,000.00 25,000.00 0.00 0.00 -              0.00

III Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

832,000.00 416,000.00 373,054.09 360,449.21 86.65          96.62

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 677,000.00 338,500.00 330,932.86 331,370.26 97.89          100.13

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 677,000.00 338,500.00 330,932.86 331,370.26 97.89          100.13

412100 Расходи по основу закупа 35,000.00 17,500.00 18,146.82 19,898.03 113.70        109.65

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и тран.услуга

400,000.00 200,000.00 209,394.70 215,150.00 107.58        102.75

412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, 

стручна лит.,часописи, дневна штампа)

60,000.00 30,000.00 30,550.42 19,754.93 65.85          64.66

412500 Расходи за текуће одржавање (зграда, опрема) 65,000.00 32,500.00 20,382.51 22,232.50 68.41          109.08

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 50,000.00 25,000.00 16,718.02 23,728.30 94.91          141.93

412700 Расходи за стручне услуге  (рев.и рач.усл.,правне и 

админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл.) 

55,000.00 27,500.00 24,330.17 25,221.57 91.71          103.66

412900 Расходи за стручно усавршавње запослених (стручни 

испит, семинари)  

12,000.00 6,000.00 11,410.22 5,384.93 89.75          47.19

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 155,000.00 77,500.00 42,121.23 29,078.95 37.52          69.04

511300 Издаци за набавку постројења и опреме  120,000.00 60,000.00 23,661.91 12,649.90 21.08          53.46

513700 Издаци за лиценце 0.00 0.00 0.00 0.00 -              0.00

516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвен., амбалаже и др. 35,000.00 17,500.00 18,459.32 16,429.05 93.88          89.00

IV Назив и број потрошачке јединице:     ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ   140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5,392,000.00 2,696,000.00 2,575,012.06 2,701,881.48 100.22        104.93

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  5,273,500.00 2,636,750.00 2,517,189.89 2,647,336.13 100.40        105.17

1.1. 411000 Расходи за лична примања 5,095,500.00 2,547,750.00 2,386,135.43 2,574,623.74 101.05        107.90

411100 Расходи за бруто плате запослених 4,278,500.00 2,139,250.00 2,096,372.19 2,183,478.14 102.07        104.16

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених по основу рада 

672,000.00 336,000.00 250,981.97 341,627.52 101.67        136.12

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто)

110,000.00 55,000.00 23,660.27 35,023.86 63.68          148.03

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 35,000.00 17,500.00 15,121.00 14,494.22 82.82          95.85

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 178,000.00 89,000.00 131,054.46 72,712.39 81.70          55.48

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (смјештај) 8,000.00 4,000.00 2,872.90 2,583.90 64.60          89.94

412700 Расходи за стручне услуге (расходи за услуге 

фин.посредовања, расходи за услуге осигурања)

80,000.00 40,000.00 38,887.59 30,306.29 75.77          77.93

412900 Остали непоменути расходи -расходи за бруто нак.за рад 

ван радног односа (волонтери, уговору о дјелу,поврем.и 

прив.послови)

90,000.00 45,000.00 89,293.97 39,822.20 88.49          44.60

2. 487200 Трансфери између различитих јединица власти 3,500.00 1,750.00 0.00 2,713.14 155.04        0.00

3. 630000 Остали издаци 115,000.00 57,500.00 57,822.17 51,832.21 90.14          89.64

631000 Издаци по основу пореза на додату вриједност 35,000.00 17,500.00 19,902.82 25,950.76 148.29        130.39

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 

власти (Накнаде плата за вријеме боловања)

80,000.00 40,000.00 37,919.35 25,881.45 64.70          68.25
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V Назив и број потрошачке јединице:   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

554,500.00 277,250.00 163,499.07 94,133.71 33.95          57.57

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  (1.1.+1.2.) 474,500.00 237,250.00 73,243.84 66,761.33 28.14          91.15

412700 Расходи за стручне услуге 0.00 0.00 0.00 6,250.45 0.00 0.00

412900 Остали непоменути расходи 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00

1.1. 414000 Субвенције 350,000.00 175,000.00 31,743.84 14,010.88 8.01            44.14

414100 Средства за подршку развоју пољопривреде 200,000.00 100,000.00 31,743.84 14,010.88 14.01          44.14

414100 Средства за подршку развоју предузетништва 150,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2. 415000 Грантови 124,500.00 62,250.00 41,500.00 42,500.00 68.27          102.41

415200 Подстицаји економском развоју и запошљавању у 

партнерству са МЕГ пројектом

50,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

415200 Текући грантови јавним нефинан.субјектима (Помоћ ЈП 

Противградна превентива)

74,500.00 37,250.00 41,500.00 42,500.00 114.09        102.41

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 80,000.00 40,000.00 90,255.23 27,372.38 68.43          30.33

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 70,000.00 35,000.00 90,255.23 0.00 0.00 0.00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме  10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 

(земљишна основа)

0.00 0.00 0.00 27,372.38 0.00 0.00

VI Назив и број потрошачке јединице:  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ   160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2,020,600.00 1,010,300.00 944,050.05 914,098.91 90.48          96.83

1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ   (1.1.+1.2.+1.3.) 2,010,600.00 1,005,300.00 944,050.05 914,098.91 90.93          96.83

412900 Мртвозорство 0.00 0.00 0.00 19,286.38 0.00 0.00

414100 Субвенције 0.00 0.00 0.00 1,033.96 0.00 0.00

1.1. 415200 Грантови у земљи 1,367,600.00 683,800.00 630,665.09 623,568.16 91.19          98.87

415200 Текући грантови спортским организацијама и удружењима 400,000.00    200,000.00 202,474.00     208,240.48     104.12        102.85

415200 Текући грантови културним организацијама и дјелатн 120,000.00    60,000.00 38,871.50       38,010.67       63.35          97.79

415200 Текући грант Удружењу грађана Град позориште 60,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00        100.00

415200 Помоћ ЈП "Радио Градишка" 233,000.00 116,500.00 115,000.00 116,496.00 100.00        101.30

415200 Помоћ ОО Црвеног крста 80,000.00 40,000.00 40,000.02 39,999.30 100.00        100.00

415200 Помоћ Међуопштинској организацији слијепих и 

слабовидних

14,400.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 100.00        100.00

415200 Помоћ Удружење  пензионера 90,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 100.00        100.00

415200 Помоћ Војним пензионерима - борачка 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00

415200 Помоћ Међуопштинском удружењу глувих и наглувих 14,400.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 100.00        100.00

415200 Помоћ  Удружењу Добровољних давалаца крви 15,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 100.00        100.00

415200
Помоћ Удружењу за помоћ ментално нед.развијеним 

лицима

22,000.00 11,000.00 10,999.98 10,999.65 100.00        100.00

415200 Помоћ Удружењу родитеља дјеце са аутизмом "Дуга" 10,000.00 5,000.00 1,999.98 4,998.00 99.96          249.90

415200 Помоћ Савезу инвалида рада 14,400.00 7,200.00 6,300.00 7,200.00 100.00        114.29

415200 Помоћ Међуопштинском удружењу цивилних жртава рата 14,400.00 7,200.00 6,300.00 7,200.00 100.00        114.29

415200 Подршка пројеката невладиних организација 12,000.00 6,000.00 0.00 9,700.00 161.67        0.00

415200 Помоћ Удружењу иноватора 5,000.00 2,500.00 0.00 2,496.00 0.00 0.00

415200 Помоћ Удружењу параплегичара  12,000.00 6,000.00 5,250.00 6,000.00 100.00        114.29

415200 Помоћ Удружењу ампутираца Удас 12,000.00 6,000.00 5,250.00 6,000.00 100.00        114.29

415200 Помоћ Удружењу родитеља са четверо и више дјеце 4,500.00 2,250.00 1,999.98 2,250.00 100.00        112.50

415200 Помоћ Удружењу самохраних родитеља 4,500.00 2,250.00 1,999.98 2,250.00 100.00        112.50

415200 Помоћ Удружењу жена жртава рата РС - борачка 0.00 0.00 1,999.98 0.00 -              0.00

415200 Помоћ Удружењу Рома 5,000.00 2,500.00 2,500.02 2,496.00 99.84          99.84

415200 Помоћ Удружењу Црногораца 5,000.00 2,500.00 2,500.02 2,496.00 99.84          99.84

415200 Помоћ Удружењу Пољака 5,000.00 2,500.00 2,500.02 2,496.00 99.84          99.84

415200 Удружење Украјинаца општине Градишка Верховена 5,000.00 2,500.00 2,500.02 2,496.00 99.84          99.84

415200 Подршка пројеката  омладинским организацијама 20,000.00      10,000.00 -                 -                  -              0.00

415200 Остале помоћи непрофитним организацијама 75,000.00      37,500.00 24,480.00       29,844.10       79.58          121.91

415200 Дом здравља 80,000.00      40,000.00 39,999.96       24,999.96       62.50          62.50

415200 Мртвозорство        35,000.00 17,500.00        18,739.63                      -   -              0.00
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1.2. 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 

општине

455,000.00 227,500.00 215,912.31 168,575.89 74.10          78.08

416100 Програм осигурања пензионера до 65.год.старости 65,000.00 32,500.00 32,499.96 0.00 -              0.00

416100 Стипендије 250,000.00    125,000.00 136,740.00     121,220.00     96.98          88.65

416100 Књиге за одличне ученике (Награде за успјешне студенте 

и ученике)

8,000.00        4,000.00 8,100.00         6,600.00         165.00        81.48

416100 Осигурање неосигураних лица и помоћ у набавци лијекова 20,000.00      10,000.00 9,711.59         4,607.52         46.08          47.44

416100 Помоћ ромској популацији 15,000.00      7,500.00 2,885.90         4,248.86         56.65          147.23

416100 Остале помоћи појединцима 80,000.00      40,000.00 20,974.86       27,899.51       69.75          133.01

416100 Остале помоћи појединцима (помоћ за вантјeлесну 

оплодњу)

15,000.00 7,500.00 5,000.00 3,000.00 40.00          0.00

416100 Остале помоћи појединцима (подршка волонтеризму) 2,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00         100.00        0.00

1.3. 416300 Дознаке пружиоцима услуга који се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова

188,000.00 94,000.00 97,472.65 101,634.52 108.12        104.27

416300 Суфинансирање превоза ученика одр.категорија 180,000.00 90,000.00 95,077.65 96,531.00 107.26        101.53

416300 Суфинансирање превоза дјеце са посебним потребама и  

тр.исхране

8,000.00 4,000.00 2,395.00 5,103.52 127.59        213.09

2. 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију 

и адаптацију  спортско-рекреативних обј.

10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 -              0.00

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију  спортско-рекреативних обј.

10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 -              0.00

VII Назив и број потрошачке јединице:   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ   170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2,381,000.00 1,190,500.00 918,987.06 1,139,360.11 95.70          123.98

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  1,981,000.00 990,500.00 856,204.61 973,874.56 98.32          113.74

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 1,981,000.00 990,500.00 856,204.61 973,874.56 98.32          113.74

412500 Расходи за текуће одржавање  (објекти друмског 

саобраћаја)

180,000.00 90,000.00 89,362.84 113,243.98 125.83        126.72

412700 Расходи за услуге израде пројектне документације 

(технички пр)

1,000.00 500.00 186.00 195.00 39.00          0.00

412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите 

животне средине (расходи за услуге одржавања зелених 

површина, услуге зимске службе, чишћење јавних 

површина, утрошак ел.расвјете на јавним површинама, 

уређење простора,  одржавање градских улица, 

1,800,000.00 900,000.00 766,655.77 860,435.58 95.60          112.23

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 400,000.00 200,000.00 62,782.45 165,485.55 82.74          263.59

2.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовиму 400,000.00 200,000.00 62,782.45 165,485.55 82.74          263.59

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 

(зграде за непрофитно становање)

150,000.00 75,000.00 994.50 96,273.06 128.36        9,680.55

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката (улице)

150,000.00 75,000.00 61,787.95 57,114.69 76.15          92.44

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда 

пројектне док) 

100,000.00 50,000.00 0.00 12,097.80 24.20          0.00

VIII Назив и број потрошачке јединице:   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ГРАЂЕЊЕ   165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

240,000.00 120,000.00 63,337.87 40,303.61 33.59          63.63

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  90,000.00 45,000.00 5,389.45 10,357.15 23.02          192.17

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 90,000.00 45,000.00 5,389.45 10,357.15 23.02          192.17

412700 Расходи за стручне услуге (услуге израде пројектне 

документације, технички пријеми, катастарски планови, 

трошкови успостављања и одржавања јединственог 

просторно-информационог ГИС система)

70,000.00 35,000.00 5,389.45 10,357.15 29.59          192.17

412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите 

животне средине (чишћење јавних површина,  уређење 

простора) 

20,000.00 10,000.00 0.00 0.00 -              0.00
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2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 150,000.00 75,000.00 57,948.42 29,946.46 39.93          51.68

2.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовиму 150,000.00 75,000.00 57,948.42 29,946.46 39.93          51.68

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда 

просторно планске докум.)

     150,000.00 75,000.00        34,760.50 29,946.46 39.93          86.15

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину (израда 

пројектне док) 

0.00 0.00        23,187.92 0.00 0.00 0.00

IX Назив и број потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ   180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

438,200.00 219,100.00 115,660.10 135,443.01 61.82          117.10

1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 422,200.00 211,100.00 115,660.10 131,284.86 62.19          113.51

416000 Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова

270,000.00 135,000.00 43,154.00 57,285.00 42.43          132.75

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова - Текуће помоћи породицама палих 

бораца, РВИ и ЦЖР (Програм борачко инв.заш.и заш-

цивилних жртава рата)

270,000.00 135,000.00 43,154.00 57,285.00 42.43          132.75

415200 Грантови у земљи 152,200.00 76,100.00 72,506.10 73,999.86 97.24          102.06

415200 Борачка организација 50,000.00 25,000.00 25,000.02 24,999.96 100.00        100.00

415200 Удружење ратних војних инвалида 12,000.00 6,000.00 5,500.02 6,000.00 100.00        109.09

415200 ОО Субнор 20,000.00 10,000.00 10,006.02 9,999.96 100.00        99.94

415200 ОО породица погинулих и заробљених  бораца 38,000.00 19,000.00 19,000.02 18,999.96 100.00        100.00

415200 Удружење учесника отаџбинског рата са ПТСП Јединство 12,000.00 6,000.00 5,500.02 6,000.00 100.00        109.09

415200 Удружење ветерана 12,000.00 6,000.00 7,500.00 6,000.00 100.00        80.00

415200 Помоћ Војним пензионерима 4,200.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

415200 Помоћ Удружењу жена жртава рата РС 4,000.00 2,000.00 0.00 1,999.98 100.00        0.00

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 16,000.00 8,000.00 0.00 4,158.15 51.98          0.00

511100   Издаци за изградњу и обнову спомен обиљежја (Израда 

монографије)

16,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511300 Издаци за набавку опреме (израда монографије) 0.00 0.00 0.00 4,158.15 0.00 0.00

X Назив и број потрошачке јединице: ОСТАЛА 

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА   190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3,889,400.00 1,944,700.00 1,857,060.05 2,532,124.14 130.21        136.35

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  (1.1.+1.2.+1.3+1.4.) 1,196,400.00 598,200.00 430,454.61 648,836.39 108.46        150.73

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 150,000.00 75,000.00 67,902.04 111.10 0.15            0.16

412900 Остали непоменути расходи - КП Топлана 150,000.00 75,000.00 67,856.04 111.10 0.15            0.16

1.2. 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 885,000.00 442,500.00 265,578.62 479,855.26 108.44        180.68

413100 Расходи по основу камата на ХОВ 0.00 0.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 883,000.00 441,500.00 52,937.26 476,939.33 108.03        900.95

413900 Расходи по основу затезних камата 2,000.00 1,000.00 2,641.36 2,915.93 291.59        110.40

415200 Грант  - КП Топлана 0.00 0.00 0.00 89,209.33 0.00 0.00

1.3. 418000 Расходи финансирања, други финансијски трошкови, 

и расходи трансакција размјене  између или унутар 

јединица власти

121,400.00 60,700.00 71,964.53 61,923.90 102.02        0.00

418100 Расходи по основу камата на зајмове примљене од 

ентитета

121,000.00 60,500.00 70,065.64 61,923.90 102.35        0.00

418200 Расходи из трансакција размјене између јединица власти 400.00 200.00 1,898.89 0.00 0.00 0.00
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1.4. 419000 Расходи по судским рјешењима 40,000.00 20,000.00 25,009.42 17,736.80 88.68          70.92

419100 Расходи по судским рјешењима 40,000.00 20,000.00 25,009.42 17,736.80 88.68          70.92

487000 Трансфери између различитих јединица власти 6,000.00 3,000.00 5,583.77 8,601.13 286.70        0.00

487200 Трансфери ентитету 3,000.00 1,500.00 4,385.29 6,614.90 440.99        0.00

487300 Трансфери јединицама локaлне самоуправе 3,000.00 1,500.00 1,198.48 1,986.23 132.42        0.00

2. 620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 2,687,000.00 1,343,500.00 1,270,291.05 1,873,717.47 139.47        147.50

621300 Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи 1,589,000.00 794,500.00 244,119.26 799,032.85 100.57        327.31

628100 Издаци за отплату дугова према другим јединицама 

власти

1,098,000.00 549,000.00 537,342.30 1,074,684.62 195.75        0.00

621900 Издаци за отплату главнице дуга по зајмовима у  земљи 

који се рефундирају (КП "Топлана")

0.00 0.00 488,829.49 0.00 0.00 0.00

3. 631900 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ (Издаци  у земљи за отплату 

неизмирених обавеза из ранијих година)

0.00 0.00 150,730.62 969.15 0.00 0.00

XI Назив и број потрошачке јед:    ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ    210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

72,000.00 36,000.00 97,691.28 0.00 0.00 0.00

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 72,000.00 36,000.00 97,691.28 0.00 0.00 0.00

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

412700 Расходи за стручне услуге 5,000.00 2,500.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00

412900 Остали непоменути расходи   5,000.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

415200 Грантови за  подршку  пројеката 45,000.00 22,500.00 82,691.28 0.00 0.00 0.00

415200 Грантови за  подршку  пројекатима из области енергетске 

ефикасности

15,000.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

415200 Грант - функционисање Локалне акционе групе ЛАГ Савус 2,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

XII Назив и број потрошачке јединице:    ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈЕ   220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

10,000.00 5,000.00 1,404.25 675.55 13.51          0.00

412700 Расходи за остале стручне услуге (Трошкови узорковања 

намирница)

5,000.00 2,500.00 1,404.25 675.55 27.02          0.00

516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвен., амбалаже и др. 5,000.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

XIII Назив и број потрошачке јединице:    ОДСЈЕК 

ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ  221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2,000.00 1,000.00 0.00 455.00 45.50             0.00

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 2,000.00 1,000.00 0.00 455.00 45.50             0.00

412900 Остали непоменути расходи (расходи за стручно 

усавршавње запослених -котизације, стр.усавршавање , 

семинари)  

2,000.00 1,000.00 0.00 455.00 45.50          0.00

XIV Назив и број организационе јединице:  МЈЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ    230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

75,000.00 37,500.00 36,684.44 39,446.69 105.19        107.53

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 75,000.00 37,500.00 36,684.44 39,446.69 105.19        107.53

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 75,000.00 37,500.00 36,684.44 39,446.69 105.19        107.53

412900 Остали непоменути расходи (расходи за бруто нак.за рад 

ван радног односа)  

75,000.00 37,500.00 36,684.44 39,446.69 105.19        107.53
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XV Назив и број организационе јединице: 

ПРОФ.ВАТРОГ.ЈЕДИНИЦА  125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

170,000.00 85,000.00 12,894.64 28,170.27 33.14          218.46

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 45,000.00 22,500.00 12,894.64 14,419.41 64.09          111.82

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 45,000.00 22,500.00 12,894.64 14,419.41 64.09          111.82

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 10,000.00 5,000.00 748.50 3,932.22 78.64          525.35

412500 Расходи за текуће одржавање 19,000.00 9,500.00 7,950.61 2,169.25 22.83          27.28

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( гориво) 16,000.00 8,000.00 4,195.53 3,280.46 41.01          78.19

412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавње 

запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)  

7,000.00 3,500.00 0.00 5,037.48 143.93        0.00

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 125,000.00 62,500.00 0.00 13,750.86 22.00          0.00

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката 

45,000.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 30,000.00 15,000.00 0.00 5,835.96 38.91          0.00

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 5,000.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

др.

45,000.00 22,500.00 0.00 7,914.90 35.18          0.00

XVI  Назив и број организационе јединице:   ЦЕНТАР ЗА 

СОЦ.РАД    300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

580,200.00 290,100.00 274,389.17 275,658.84 95.02          100.46

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 568,450.00 284,225.00 269,018.75 274,676.84 96.64          102.10

1.1. 411000 Расходи за лична примања 503,450.00 251,725.00 228,370.78 246,840.87 98.06          108.09

411100 Расходи за бруто плате 423,450.00 211,725.00 194,482.50 207,893.05 98.19          106.90

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених

67,000.00 33,500.00 29,030.77 37,180.58 110.99        128.07

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто)

7,000.00 3,500.00 3,187.51 1,767.24 50.49          55.44

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 6,000.00 3,000.00 1,670.00 0.00 0.00 0.00

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 63,000.00 31,500.00 40,182.57 27,019.81 85.78          67.24

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга

29,000.00 14,500.00 15,302.70 13,710.07 94.55          89.59

412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, 

стручна лит.,часописи, дневна штампа,)

5,000.00 2,500.00 2,719.76 2,443.40 97.74          89.84

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 1,000.00 500.00 43.50 208.10 41.62          0.00

412500 Расходи за текуће одржавање 4,000.00 2,000.00 2,650.36 942.14 47.11          35.55

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 4,500.00 2,250.00 2,254.14 1,943.42 86.37          86.22

412700 Расходи за стручне услуге 

(усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и медији, рев.и 

рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, 

6,000.00 3,000.00 4,190.54 3,515.59 117.19        83.89

412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање 

запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)  

13,500.00 6,750.00 13,021.57 4,257.09 63.07          32.69

1.3. 415200 Грантови у земљи 1,000.00 500.00 0.00 600.00 120.00        0.00

1.4. 413900 Расходи по основу затезних камата 500.00 250.00 265.40 14.16 5.66            0.00

1.5. 418400 Расходи из транс.размјене унутар исте јединице 

власти

0.00 0.00 0.00 202.00 0.00 0.00

1.6. 419100 Расходи по судским рјешењима 500.00 250.00 200.00 0.00 0.00 0.00

2. 487200 Трансфери ентитету 750.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5,000.00 2,500.00 0.00 982.00 39.28          0.00

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката 

3,000.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1,500.00 750.00 0.00 898.50 119.80        0.00

516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и 500.00 250.00 0.00 83.50 33.40          0.00

4. 630000 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 6,000.00 3,000.00 5,370.42 0.00 0.00 0.00

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 

власти (Накнаде плата за вријеме боловања)

6,000.00 3,000.00 5,370.42 0.00 0.00 0.00
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XVII Назив и број организационе јединице:   ТРОШКОВИ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2,295,200.00 1,147,600.00 1,090,710.69 1,122,984.37 97.86          102.96

1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 16,600.00 8,300.00 14,771.35 5,729.63 69.03          38.79

412900 Остали непоменути расходи (комисије)  16,600.00 8,300.00 14,771.35 5,729.63 69.03          38.79

2. 415000 Грантови у земљи 7,000.00 3,500.00 2,150.00 60.00 1.71            2.79

415200 Грантови у земљи 3,000.00 1,500.00 150.00 60.00 4.00            40.00

415200 Грантови у земљи - Сигурна кућа 4,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00

3. 416000 Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова

2,139,300.00 1,069,650.00 1,013,315.27 1,055,624.61 98.69          104.18

416100 Текуће дознаке корисницима соц.заштите 

(штићеницима)које се исплаћују од стране установа 

социјалне заштите

1,329,000.00 664,500.00 638,639.26 716,637.82 107.85        112.21

416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 804,300.00 402,150.00 374,676.01 338,986.79 84.29          90.47

416300 Остале дознаке на име социјалне заштите које се 

исплаћују из буџета општине и градова - учешће у 

имплементацији пројектних активности

6,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. 487000 Трансфери између  различитих  јединица власти 131,100.00 65,550.00 60,474.07 61,372.63 93.63          101.49

5. 511000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1,200.00 600.00 0.00 197.50 32.92          0.00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1,000.00 500.00 0.00 197.50 39.50          0.00

511600 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и 

др.

200.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

XVIII Назив и број организационе јединице: ЈАВНА 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЛЕПА РАДИЋ 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1,352,000.00 676,000.00 636,741.20 680,580.03 100.68        106.88

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1,315,480.00 657,740.00 616,614.75 667,636.84 101.50        108.27

1.1. 411000 Расходи за лична примања 1,077,980.00 538,990.00 488,299.80 538,810.04 99.97          110.34

411100 Расходи за бруто плате 909,480.00 454,740.00 465,648.65 453,397.47 99.70          97.37

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених

119,000.00 59,500.00 9,652.00 64,345.66 108.14        666.66

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто)

40,000.00 20,000.00 9,999.15 20,066.91 100.33        200.69

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 9,500.00 4,750.00 3,000.00 1,000.00 21.05          33.33

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 237,500.00 118,750.00 128,114.95 128,364.80 108.10        100.20

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга

46,500.00 23,250.00 25,459.40 27,614.59 118.77        108.47

412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, 

стручна лит.,часописи, дневна штампа)

14,000.00 7,000.00 6,986.84 6,021.77 86.03          86.19

412400 Расходи за материјал за посебне намјене (храна) 130,000.00 65,000.00 68,403.36 63,769.06 98.11          93.23

412500 Расходи за текуће одржавање 10,000.00 5,000.00 6,069.09 5,128.07 102.56        84.49

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 4,000.00 2,000.00 1,456.75 1,730.00 86.50          118.76

412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, 

усл.осиг,инфор. и медији, рев.и рач.усл.,правне и 

админ.усл)

14,000.00 7,000.00 5,079.27 4,854.56 69.35          95.58

412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање 

запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)  

19,000.00 9,500.00 14,660.24 19,246.75 202.60        131.29

2. 416000 Дознаке на име соц.заштите 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00

416100 Текуће дознаке грађанима (помоћ појединцима) 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00

418400 Расходи из транс.размјене унутар исте јединице 

власти

0.00 0.00 0.00 462.00 0.00 0.00

3. 487200 Трансфери између различитих јединица власти 520.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 11,000.00 5,500.00 10,049.13 1,856.85 33.76          18.48

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 

(стамбени и остали обј., спортско-рекреативни, 

саобраћајни објекти и др.)2012

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 8,000.00 4,000.00 8,171.30 1,181.00 29.53          14.45

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

др.

3,000.00 1,500.00 1,877.83 675.85 45.06          35.99

5. 630000 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 25,000.00 12,500.00 10,077.32 11,086.34 88.69          110.01

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 

власти (Накнаде плата за вријеме боловања)

25,000.00 12,500.00 10,077.32 11,086.34 88.69          110.01
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XIX Назив и број организационе јединице: ЗАВИЧАЈНИ 

МУЗЕЈ 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

270,000.00 135,000.00 126,457.48 157,205.07 116.45        124.31

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 264,850.00 132,425.00 125,948.48 144,399.30 109.04        114.65

1.1. 411000 Расходи за лична примања 212,850.00 106,425.00 99,509.53 106,963.72 100.51        107.49

411100 Расходи за бруто плате 169,850.00 84,925.00 79,912.09 89,048.28 104.86        111.43

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених

37,000.00 18,500.00 13,699.44 17,915.44 96.84          130.77

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто)

3,000.00 1,500.00 0.00 0.00 -              0.00

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 3,000.00 1,500.00 5,898.00 0.00 -              0.00

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 52,000.00 26,000.00 26,438.95 37,435.58 143.98        141.59

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга

9,000.00 4,500.00 4,257.77 4,001.95 88.93          93.99

412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, 

стручна лит.,часописи, дневна штампа,)

2,000.00 1,000.00 725.79 570.20 57.02          78.56

412500 Расходи за текуће одржавање 5,000.00 2,500.00 3,287.23 2,097.99 83.92          0.00

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( дневнице, 

гориво)

6,000.00 3,000.00 3,124.64 4,541.72 151.39        145.35

412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, 

усл.осиг,инфор. и медији, рев.и рач.усл.,правне и 

админ.усл)

6,000.00 3,000.00 3,502.54 3,661.27 122.04        104.53

412900 Остали непоменути расходи (археолошке 

ископине,стручно усавршавње запослених,бруто нак.ван 

радног односа,репрез. и др.)  

24,000.00 12,000.00 11,540.98 22,562.45 188.02        195.50

2. 487000 Трансфери између различитих јединица власти 150.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 3,000.00 1,500.00 509.00 4,966.90 331.13        0.00

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 0.00 0.00 0.00 3,873.90 0.00 0.00

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката 

1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1,000.00 500.00 509.00 1,093.00 218.60        0.00

516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. 630000 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 2,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 

власти (Накнаде плата за вријеме боловања)

2,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Фонд 03 (из средстава гранта)
0.00 0.00 0.00 7,838.87 0.00 0.00

412900 Остали непоменути расходи 0.00 0.00 0.00 7,838.87 0.00 0.00

XX Назив и број организационе јединице:  КУЛТУРНИ 

ЦЕНТАР 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

594,500.00 297,250.00 310,863.21 306,399.03 103.08        98.56

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 565,300.00 282,650.00 295,090.97 288,559.89 102.09        97.79

1.1. 411000 Расходи за лична примања 376,800.00 188,400.00 163,587.22 176,744.40 93.81          108.04

411100 Расходи за бруто плате 309,800.00 154,900.00 131,818.61 139,605.40 90.13          105.91

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених

60,000.00 30,000.00 26,196.26 33,587.56 111.96        128.22

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто)

5,000.00 2,500.00 3,211.69 3,551.44 142.06        0.00

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 2,000.00 1,000.00 2,360.66 0.00 -              0.00

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 188,500.00 94,250.00 131,503.75 111,043.49 117.82        84.44

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга

73,000.00 36,500.00 44,844.42 43,129.27 118.16        96.18

412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, 

стручна лит.,часописи, дневна штампа,)

6,000.00 3,000.00 3,800.40 3,440.64 114.69        90.53

412500 Расходи за текуће одржавање 12,000.00 6,000.00 10,027.68 7,396.73 123.28        73.76

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 7,500.00 3,750.00 3,976.09 1,557.42 41.53          39.17
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412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред., 

усл.осиг.,информисање и медији, рев.и рач.усл.,правне и 

админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл., 

остале) 

25,000.00 12,500.00 17,595.12 18,906.85 151.25        107.46

412900 Остали непоменути расходи (стр. усавршавање 

запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез. и др.)  

65,000.00 32,500.00 51,260.04 36,612.58 112.65        71.43

418400 Расходи из транс.размјене унутар исте јединице 

власти

0.00 0.00 0.00 772.00 0.00 0.00

2. 487200 Трансфери ентитету 200.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 8,000.00 4,000.00 3,897.60 965.90 24.15          24.78

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 8,000.00 4,000.00 3,897.60 965.90 24.15          24.78

4. 630000 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 21,000.00 10,500.00 11,874.64 16,873.24 160.70        142.09

631000 Издаци по основу пореза на додату вриједност 10,000.00 5,000.00 6,189.22 10,129.32 202.59        163.66

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 

власти (Накнаде плата за вријеме боловања)

11,000.00 5,500.00 5,685.42 6,743.92 122.62        118.62

XI Назив и број организационе јединице:  ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

141,610.00 70,805.00 24,591.79 65,562.07 92.60          266.60

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 138,220.00 69,110.00 24,246.28 59,449.96 86.02          245.19

1.1. 411000 Расходи за лична примања 88,920.00 44,460.00 15,442.81 39,376.58 88.57          254.98

411100 Расходи за бруто плате 78,920.00 39,460.00 14,558.98 33,880.70 85.86          232.71

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених

9,000.00 4,500.00 883.83 3,815.88 84.80          431.74

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 1,000.00 500.00 0.00 1,680.00 336.00        0.00

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 39,300.00 19,650.00 8,803.47 19,773.38 100.63        0.00

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга

4,600.00 2,300.00 0.00 2,793.56 121.46        0.00

412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, 

стручна лит.,часописи, дневна штампа,)

3,200.00 1,600.00 0.00 392.02 24.50          0.00

412500 Расходи за текуће одржавање 500.00 250.00 0.00 249.00 99.60          0.00

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (дневнице, 

гориво)

2,000.00 1,000.00 0.00 499.60 49.96          0.00

412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред., 

усл.осиг.,информисање и медији, рев.и рач.усл.,правне и 

админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл., 

остале) 

10,000.00 5,000.00 1,364.10 4,798.02 95.96          0.00

412900 Остали непоменути расходи (манифестације)  19,000.00 9,500.00 7,439.37 11,041.18 116.22        0.00

1.3. 415200 Подршка пројектима  развоју туризма 10,000.00 5,000.00 0.00 300.00 6.00            0.00

2. 487000 Трансфери између различитих јединица власти 80.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 3,310.00 1,655.00 0.00 1,112.11 67.20          0.00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 2,710.00 1,355.00 0.00 788.01 58.16          0.00

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

др.

600.00 300.00 0.00 324.10 108.03        0.00

631900 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 0.00 0.00 345.51 0.00 -              0.00

Фонд 03 (из средстава гранта) 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

412700 Расходи за стручне услуге 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00

412900 Остали непоменути расходи 0.00 0.00 0.00 4,920.00 0.00 0.00
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XXII Назив и број организационе јединице:      ГИМНАЗИЈА 

015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

141,000.00 70,500.00 59,412.35 48,823.31 69.25          82.18

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 125,000.00 62,500.00 55,001.89 48,343.61 77.35          87.89

1.1. 411000 Расходи за лична примања 10,000.00 5,000.00 4,578.22 7,739.20 154.78        169.04

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених

10,000.00 5,000.00 4,578.22 7,739.20 154.78        169.04

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 115,000.00 57,500.00 50,423.67 40,454.41 70.36          80.23

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга

50,000.00 25,000.00 22,693.17 19,124.69 76.50          84.28

412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, 

стручна лит.,часописи, дневна штампа,)

10,000.00 5,000.00 7,164.45 5,653.90 113.08        78.92

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 7,000.00 3,500.00 2,572.73 1,892.09 54.06          73.54

412500 Расходи за текуће одржавање 13,000.00 6,500.00 3,518.71 3,848.45 59.21          109.37

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( гориво) 5,000.00 2,500.00 2,180.04 2,901.54 116.06        133.10

412700 Расходи за стручне услуге 

(усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и медији, рев.и 

рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, 

18,000.00 9,000.00 6,853.06 3,629.26 40.33          52.96

412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање 

запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)  

12,000.00 6,000.00 5,441.51 3,404.48 56.74          62.56

418400 Расходи из транс.размјене унутар исте јединице власти 0.00 0.00 0.00 150.00 -              0.00

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 16,000.00 8,000.00 3,828.68 479.70 6.00            12.53

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката 

6,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 8,000.00 4,000.00 3,084.00 479.70 11.99          15.55

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

др.

2,000.00 1,000.00 744.68 0.00 0.00 0.00

3. 631900 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 0.00 0.00 581.78 0.00 0.00 0.00

XXIII Назив и број организационе јединице:   ТЕХНИЧКА 

ШКОЛА 016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

177,000.00 88,500.00 84,235.60 85,781.46 96.93          101.84

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 166,500.00 83,250.00 79,278.82 78,628.87 94.45          99.18

1.1. 411000 Расходи за лична примања 9,000.00 4,500.00 4,703.20 8,601.22 191.14        182.88

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених

9,000.00 4,500.00 4,703.20 8,601.22 191.14        182.88

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 157,500.00 78,750.00 74,575.62 70,027.65 88.92          93.90

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга

50,000.00 25,000.00 26,676.05 18,230.05 72.92          68.34

412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, 

стручна лит.,часописи, дневна штампа)

10,000.00 5,000.00 4,877.70 7,035.41 140.71        144.24

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 20,000.00 10,000.00 5,106.99 5,987.11 59.87          117.23

412500 Расходи за текуће одржавање 12,000.00 6,000.00 4,455.45 8,666.93 144.45        194.52

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 6,000.00 3,000.00 2,551.94 3,418.49 113.95        133.96

412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге 

осигурања, информисање,компј.усл.и др.)

26,000.00 13,000.00 14,054.65 12,188.21 93.76          86.72

412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање 

запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)  

33,500.00 16,750.00 16,852.84 14,501.45 86.58          86.05

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 9,000.00 4,500.00 4,278.17 6,586.41 146.36        153.95

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката 

2,000.00 1,000.00 1,521.00 1,150.00 115.00        0.00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 5,000.00 2,500.00 1,439.27 4,299.41 171.98        0.00

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

др.

2,000.00 1,000.00 1,317.90 1,137.00 113.70        86.27

3. 630000 Остали издаци 1,500.00 750.00 678.61 566.18 75.49          83.43

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 1,500.00 750.00 678.61 566.18 75.49          83.43
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XXIV Назив и број организационе јединице:     СРЕДЊА 

СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА    017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

163,500.00 81,750.00 68,279.32 63,356.09 77.50          92.79

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 135,500.00 67,750.00 61,100.19 52,840.84 77.99          86.48

1.1. 411000 Расходи за лична примања 17,000.00 8,500.00 7,064.00 12,775.10 150.30        180.85

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених

17,000.00 8,500.00 7,064.00 12,775.10 150.30        180.85

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 118,500.00 59,250.00 54,036.19 39,861.74 67.28          73.77

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга

51,260.00 25,630.00 17,250.49 12,067.34 47.08          69.95

412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, 

стручна лит.,часописи, дневна штампа,)

10,000.00 5,000.00 4,740.92 6,588.50 131.77        138.97

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 16,000.00 8,000.00 4,842.97 4,507.89 56.35          93.08

412500 Расходи за текуће одржавање 8,000.00 4,000.00 7,573.13 2,059.21 51.48          27.19

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 4,500.00 2,250.00 2,824.42 3,730.70 165.81        132.09

412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге 

осигурања, информисање,компј.усл.и др.)

13,500.00 6,750.00 3,641.58 3,106.02 46.02          85.29

412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање 

запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)  

15,240.00 7,620.00 13,162.68 7,802.08 102.39        59.27

418400 Расходи из транс.размјене унутар исте јединице 

власти

0.00 0.00 0.00 204.00 0.00 0.00

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 28,000.00 14,000.00 5,453.02 10,515.25 75.11          192.83

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконст.и адаптацију 

зграда и објек.

15,000.00 7,500.00 2,399.04 7,640.24 101.87        0.00

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 13,000.00 6,500.00 3,053.98 2,875.01 44.23          94.14

631900 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 0.00 0.00 1,726.11 0.00 0.00 0.00

XXV Назив и број организационе јединице:  НАРОДНА 

БИБЛИОТЕКА 004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

45,290.00 22,645.00 21,569.98 30,667.97 135.43        142.18

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 35,500.00 17,750.00 18,108.71 24,023.83 135.35        132.66

1.1. 411000 Расходи за лична примања 1,700.00 850.00 472.00 240.00 28.24          0.00

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених

1,000.00 500.00 472.00 240.00 48.00          0.00

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 700.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 33,800.00 16,900.00 17,636.71 23,729.83 140.41        134.55

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних ус.

10,000.00 5,000.00 4,340.81 4,021.84 80.44          92.65

412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, 

стручна лит.,часописи, дневна штампа)

2,400.00 1,200.00 1,521.81 2,438.03 203.17        160.21

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 300.00 150.00 295.80 274.70 183.13        0.00

412500 Расходи за текуће одржавање 1,000.00 500.00 291.60 1,038.54 207.71        0.00

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 3,300.00 1,650.00 2,018.90 1,939.00 117.52        0.00

412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, услуге 

осигурања, информисање,компј.усл.и др.)

3,800.00 1,900.00 1,992.61 2,113.33 111.23        106.06

412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање 

запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., и др.)  

13,000.00 6,500.00 7,175.18 11,904.39 183.14        165.91

418400 Расходи из транс.размјене унутар исте јединице 

власти

0.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 9,790.00 4,895.00 3,461.27 6,644.14 135.73        191.96

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 9,790.00 4,895.00 3,461.27 6,644.14 135.73        191.96
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Таб 6

Синтетика Опис БУЏЕТ ЗА 2018.ГОД.
ИЗВРШЕЊЕ 01.01-

30.06.2018.
Индекс

1 2 3 4 5 (4/3)

01 Опште јавне услуге 7,037,000.00          3,415,790.86          48.54            

03 Јавни ред и сигурност 182,000.00             34,711.76               19.07            

04 Економски послови 1,830,900.00          1,559,255.43          85.16            

05 Заштита човјекове околине 25,000.00 372,204.00 1,488.82       

06 Стамбено комуналне активности 9,202,000.00          1,190,053.17          12.93            

07 Здравство 120,000.00             44,961.89               37.47            

08 Рекреација, култура, религија 1,851,400.00          939,866.20             50.77            

09 Активности образовања 2,065,000.00          1,072,690.06          51.95            

10 Социјална заштита 4,169,200.00          1,908,509.08          45.78            

26,482,500.00        10,538,042.45        39.79            

11 Издаци за фин.имовину и  отплату дугова (62) 2,687,000.00          1,873,717.47          69.73            

11 Остали издаци  (611,631,638) 180,500.00             87,327.12               48.38            

11 Буџетска резерва 50,000.00               -                         -               

2,917,500.00          1,961,044.59          67.22            

УКУПНО (примици за нефинансијску имовину) 400,000.00             315,887.00             78.97            

29,800,000.00        12,814,974.04        43.00            

Таб 2.

ФУНК.КОД ФУНКЦИЈА БУЏЕТ ЗА 2018.ГОД.
ИЗВРШЕЊЕ 01.01-

30.06.2018.
Индекс

ЗУ 1. Заједничке услуге 19,271,310.00            7,174,089.97              37.23              

ИУ 2. Индивидуалне услуге 7,211,190.00              3,363,952.48              46.65              

Укупно 26,482,500.00            10,538,042.45            39.79              

СВЕУКУПНО

УКУПНО (класификовани расходи)

УКУПНО (некласификовани расходи)

   ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2018.ГОДИНЕ  (ФУНКЦИОНАЛНА  КЛАС. 

РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ)
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____________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 

4) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 87.Статута општине 

Градишка („Службени гласник општине 

Градишка“ број 4/17)и чл. 15. и 16. 

Статута Јавног предузећа Спортски 

центар „Servitium” Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“ број 1/11 и 

5/18) а након разматрања Извјештаја о 

пословању и годишњег обрачуна ЈП 

Спортски центар „Servitium” 

Градишка за 2017. годину, Скупштина 

општине Градишка на својој 18. редовној 

сједници одржаној 25.10.2018. године 

донијела је сљедећу  

 

О Д Л У К У 

 

I 

 

 Усваја се Извјештај о пословању и 

годишњи обрачун ЈП Спортски центар 

„Servitium” Градишка за 2017. годину. 

 

 

II 

 

 

Одлука ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

 

Број: 01-022-444/18 

Датум: 25.10.2018. године 

Г р а д и ш к а                             

     ПРЕДСЈЕДНИК  

    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

      Миленко Павловић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу чл. 6. и 9. став 3. Закона 

о комуналним дјелатностима (''Службени 

гласник Републике Српске'', бр. 124/11 и 

100/17), члана 18. став 1. тачка 2. 

подтачка 2. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике Српске'', 

број 97/16), члана 7. Одлуке о 

комуналним дјелатностима (''Службени 

гласник општине Градишка', број 3/13), 

члана 10. и чл. 36. и 87. Статута Општине 

Градишка (''Службени гласник Општине 

Градишка'', број 4/17) Скупштина 

општине Градишка на сједници одржаној 

дана 25.10.2018. године доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

 

о снабдијевању топлотном енергијом, 

тарифним системима за обрачун 

топлотне енергије и извршених услуга 

на подручју општине Градишка 

 

                                                                                                                                                                                  

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком уређује се испорука и 

коришћење топлотне енергије путем 

јавног топлификационог система а 

нарочито: 

- услови за прикључење на мрежу и 

престанак коришћења топлотне енергије, 

односно искључење са мреже,  

- основни тарифни елементи за 

обрачунавање топлотне енергије,  

- основе за формирање цијене и 

одређивање тарифа  и тарифних  

елемената за обрачун испоручене 

топлотне енергије,  

- разврставање корисника по тарифним 

групама,  

- обрачун, расподјела и плаћање 

трошкова испоручене топлотне енергије,   

- методологија формирања цијена 

топлотне енергије и поступак промјене 

методологије, 

- питање одржавања јавног 

топлификационог система, 



31.10.2018.             „Службени гласник општине Градишка“ – број 13/18           Страна   30 

 

- права и обавезе тарифних купаца и 

произвођача и испоручиоца топлотне 

енергије, 

- уговорни односи и 

- сва друга питања од значаја за 

производњу и испоруку топлотне 

енергије путем јавног топлификационог 

система на подручју општине Градишка.   

 

Члан 2. 

 

(1) Производња и испорука топлотне 

енергије путем јавног топлификационог 

система представља комуналну 

дјелатност од општег интереса за 

општину Градишка. 

(2) Комунална дјелатност из става 1. 

повјерава се јавном комуналном 

предузећу или другом правном лицу 

уговором о повјеравању обављања 

комуналне дјелатности. 

 

Члан 3. 

 

(1) Јавни топлификациони систем у 

смислу ове одлуке представља скуп 

постројења и уређаја за производњу и 

дистрибуцију топлоте од централизованог 

извора до тарифног купца и чине га: 

 

1) Топлотни извор (котловница) са свим 

својим елементима је постројење  за 

производњу топлотне енергије чији је 

носилац врела вода. 

2) Вреловодна мрежа (примарна мрежа) 

служи за пренос вреле воде од топлотног 

извора до топлотних станица. 

3) Топлотна станица је скуп уређаја 

којима се врши предаја и мјери количина 

испоручене топлотне енергије. 

4) Топловодна мрежа (секундарна мрежа) 

и гријни уређаји којима се топлотна 

енергија преноси од топлотне станице 

тарифном купцу. 

(2) Топлотна енергија произведена и 

дистрибуисана путем јавног 

топлификационог система користи се за 

загријавање објеката који су прикључени 

на исти. 

 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 
(Одржавање топлификационог система)  

                                                                 

Члан 4. 

 

(1) Послови управљања и одржавања 

јавног топлификационог система, осим 

дијела из тачке 4. става 1. претходног 

члана повјеравају се даваоцу услуге. 

(2) Послове управљања и одржавања 

секундарне мреже њени власници могу 

повјерити даваоцу услуге или другом 

правном лицу овлашћеном за 

пројектовање и одржавање инсталација 

централног гријања. 

(3) У случају да секундарну мрежу у 

смислу претходног става овог члана 

одржава друго правно лице, давалац 

услуге може вршити надзор над 

извођењем радова и давати налоге за 

отклањање уочених недостатака, а у циљу 

достизања задовољавајућег квалитета 

гријања. 

(4) Под задовољавајућим кваилитетом 

гријања у смислу претходног става сматра 

се снабдијевање топлотном енергијом у 

трајању од 16 сати дневно до 24 сата 

дневно, стамбеног, пословног и стамбено-

пословног објекта уз постигнуту 

температуру у просторији стандардне 

фасадне изолације и столарије од 20 ± 1 
0
C, мјерене у висини  1,5 m од пода, што 

подразумијева добро извршење посла.  

 

 
(Прикључивање на јавни топлификациони 

систем) 

                                                                 

Члан 5. 

 

(1) Инвеститор је прије почетка израде 

пројектне документације за објекат који  

се гради, дограђује или реконструише 
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који се прикључује на јавни 

топлификациони систем дужан од 

даваоца услуге прибавити начелну 

сагласност за прикључење.  

(2) Уколико прибави начелну сагласност 

инвеститор је након израде пројектне 

документације дужан да од даваоца 

услуге затражи енергетску сагласност. 

(3) Приликом израде пројектне 

документације (у дијелу који се односи на 

систем инсталација гријања)  за све 

објекте који ће бити прикључени на јавни 

топлификациони систем инвеститори су 

дужни водити рачуна да се предвиди 

обавезна уградња индивидуалних мјерила 

за испоручену топлотну енергију.    

(4) Давалац услуге ће инвеститору издати 

енергетску сагласност уколико је 

приложена техничка документација 

усклађена са условима из начелне 

сагласности наведене у ставу 1. овог 

члана.  

(5) Заинтересовани инвеститор је у 

обавези даваоцу уплатити накнаду за 

издавање енергетске сагласности. 

(6) Висину накнаде из претходног става 

одређује давалац услуге, према укупној 

топлотној снази инсталисаној на 

примарном дијелу топлотне станице за 

гријање објекта. 

(7) Уколико су испуњени сви услови за 

издавање сагласности давалац услуге 

издаје енергетску сагласност у року од 15 

дана од дана подношења захтјева. 

(8) Након прибављања енергетске 

сагласности инвеститор је са даваоцем 

услуге дужан закључити уговор о 

изградњи прикључка и прикључењу 

објекта на мрежу. 

                                                      

Члан 6. 

 

(1) Уговор о изградњи прикључка и 

прикључењу закључују давалац услуге и 

инвеститор  у поступку прикључења 

новоизграђеног објекта на јавни 

топлификациони систем, односно 

постојећи тарифни купац код повећања 

прикључне/инсталисане снаге већ 

прикљученог објекта. 

(2) Уговором из става (1) овог члана 

уређују се услови прикључења на 

термоенергетска постројења, све 

појединости изградње прикључка, те 

утврђује износ накнаде за прикључење. 

(3) Уговор из става (1) овог члана садржи: 

а) податке о уговорним странама, 

б) предмет уговора, 

в) износ накнаде са роком и динамиком 

уплате износа накнаде, 

г) рок изградње прикључка и 

прикључења, 

д) податке о прикључној снази и осталим 

енергетским величинама, 

ђ) податке о обрачунском мјерном мјесту 

и услове приступа обрачунском мјерном 

мјесту и очитању, 

е) права, обавезе и надлежности у 

одржавању прикључка, 

ж )питања у вези испоруке топлотне 

енергије у пробном периоду, 

и) одговорност за штету и висину 

уговорне казне за случај не извршења или 

неуредног извршења уговора, 

ј) начин рјешавања спорова и 

к) остале међусобне односе. 

            

 

(Испорука топлотне енергије у пробном 

периоду)                           

                                                                        

Члан 7. 

 

(1) По завршетку изградње секундарних 

инсталација и топлотне станице, 

инвеститор је дужан да даваоцу услуге 

достави захтјев за привремену испоруку 

топлотне енергије у пробном периоду. 

(2) Обавезан прилог захтјеву из става 1. 

овог члана је дио извјештаја Комисије за 

технички преглед објеката о техничкој 

исправности секундарних инсталација. 

(3) Приликом техничког прегледа објекта 

који се прикључује на јавни 
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топлификациони систем истом мора 

присуствовати овлашћено лице даваоца 

услуге, те може дати примједбе у погледу 

евентуално уочених недостатака на 

инсталацији објекта, 

(4) Уколико овлашћено лице даваоца 

услуге у поступку техничког пријема 

објекта да примједбе у погледу  

исправности инсталације инвеститор је 

дужан наведене недостатке отклонити и 

даваоцу услуге о предузетом доставити 

посебан извјештај. 

(5) Уколико недостаци на инсталацији не 

буду отклоњени давалац услуге није 

дужан започети испоруку топлотне 

енергије у пробном периоду. 

(6) Давалац услуге је дужан да започне 

привремену испоруку топлотне енергије у 

року од три радна дана од дана пријема 

захтјева инвеститора из става 1. овог 

члана ако су извјештаји из става 2. и 4. 

овог члана позитивни. 

                                                                     

Члан 8. 

 

(1) Даном почетка привремене испоруке 

топлотне енергије почиње пробни период, 

сагласно уговору из члана 6. ове одлуке. 

(2) Пробни период може да траје најдуже 

двије гријне сезоне. 

 

Члан 9. 

 

Након почетка испоруке топлотне 

енергије у пробном периоду врши се 

регулација уређаја топлотне  станице и 

топловодних инсталација у циљу 

постизања прописаних темература у 

гријаним просторима објекта.  

                                                

Члан 10. 

 

(1) Уколико се и поред извршене 

регулације на секундарним инсталацијама 

не могу постићи пројектне температуре, 

обавеза инвеститора је да отклони узроке, 

односно да изврши преправке на 

секундарној инсталацији и топлотној 

станици. 

(2) Када инвеститор и давалац услуге не 

могу постићи сагласност о узроцима због 

којих се не могу постићи пројектне 

температуре или кад инвеститор не 

поступи на начин прописан у ставу 1. 

овог члана и не постигну се пројектни 

услови, узрок утврђује правно лице 

овлашћено за извођење радова на 

инсталацијама гријања које одређује 

Одјељење за комуналне и стамбене 

послове. 

 

Члан 11. 

 

(1) Након завршетка регулације 

секундарних инсталација и топлотне 

станице у пробном периоду испоруке 

топлотне енергије инвеститор и давалац 

услуге сачињавају записник који обавезно 

садржи податке о постигнутим 

температурама у просторијама станова и 

пословних простора. 

(2) Поред података из става 1. записник 

може садржавати и друге податке о чему 

одлучује давалац услуге. 

 

Члан 12. 

 

(1) Након потписивања записника из 

претходног члана, завршава се пробни 

период испоруке топлотне енергије и 

започиње редовна испорука топлотне 

енергије. 

(2) По истеку пробног периода испоруке 

топлотне енергије инвеститор је дужан 

даваоцу услуге предати овјерену 

фотокопију употребне дозволе, за 

изграђени, дограђени и реконструисани 

објекат, као и пројекте изведеног стања 

инсталација у објекту, топлотној станици 

и вреловодном прикључку. 

(3) Након потписаног записника из члана 

11. ове одлуке приступ топлотној станици 

дозвољен је само овлашћеним лицима 

даваоца услуге. 
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(Редовна испорука топлотне енергије) 

 

Члан 13. 

 

(1) Редовна испорука топлотне енергије 

регулише се уговором о испоруци 

топлотне енергије који закључују давалац 

услуге и тарифни купац. 

(2) Под тарифним купцем у смислу ове 

одлуке сматра се свако физичко и правно 

лице чији је објекат прикључен на јавни 

топлификациони систем и које користи 

топлотну енергију за властите потребе у 

складу са тарифним системом који 

прописан овом одлуком. 

(3) Тарифни купац преузима топлотну 

енергију путем јавног топлификационог 

система по принципу купопродаје. 

 

Члан 14. 

 

(1) Уговор о испоруци топлотне енергије 

за личне потребе или потребе 

домаћинства закључује се у складу са 

одредбама Закона о комуналним 

дјелатностима и Закона о заштити 

потрошача у Републици Српској. 

(2) Уговор о испоруци топлотне енергије 

се у правилу закључује на неодређено 

вријеме и  мора бити сачињен у писменој 

форми и исти обавезно садржи: 

-назначење уговорних страна, 

-дефинисање предмета уговора, 

-права и обавезе уговорних страна, 

-одредбе које се односе на одржавање 

секундарне мреже. 

-цијену, рокове и начин плаћања преузете 

енергије, 

-вријеме важења уговора и одредбе о 

начину раскида уговора, 

-одредбе о супсидијарној примјени 

прописа и 

-додатне уговорне одредбе које усагласе 

уговорне стране. 

                                                                        

 

Члан 15. 

 

(1) Ако за вријеме трајања уговорног 

односа између даваоца услуге и тарифног 

купца дође до промјене 

власништва/корисника над објектом који 

је прикључен на јавни топлификациони 

систем дотадашњи власник, односно 

корисник је уз предочење одговарајућег 

доказа о насталој промјени исту дужан у 

року од осам дана од њеног настанка 

пријавити даваоцу услуге. 

(2) Давалац услуге по пријављеној 

промјени у смислу става 1. је у року од 

пет дана дужан извршити обрачун 

испоручене топлотне енергије закључно 

са даном пријаве настале промјене. 

(3) Нови власник односно корисник 

објекта из става 1. дужан је у року од 

осам дана поднијети захтјев за  

закључење новог уговора о испоруци 

топлотне енергије. 

(4) Уколико претходни власник у року из 

става 1. не пријави промјену власништва 

над објектом нови власник, односно 

корисник може уз предочење 

одговарајућег доказа о насталој промјени 

поднијети након истека рока од осам дана 

захтјхев за закључење уговора. 

(5) Уколико са новим власником, односно 

корисником објекта као тарифним купцем 

не буде његовом кривицом закључен 

уговор о испоруци топлотне енергије 

након очитавања мјерила и обрачуна 

топлотне енергије давалац услуге може 

извршити обуставу испоруке топлотне 

енергије на том мјерном мјесту, уколико је 

то технички могуће и ако се тиме не 

ометају други корисници услуга. 

(6) Уколико ни претходни ни нови 

власник односно корисник простора у 

року из става 1. овог члана не пријаве 

насталу промјену власништва односно 

коришћења објекта,  давалац услуге ће 

обрачун испоручене топлотне енергије 

вршити претходном власнику односно 

кориснику као тарифном купцу све до 
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сазнања даваоца услуге за насталу 

промјену.  

(7) Уколико се ради о промјени 

власништва, односно коришћења стана 

односно пословног простора у стамбеном 

или стамбено пословном објекту 

колективног становања пријаву је дужна 

поднијети и Заједница етажних власника.   

 

Члан 16. 

 

Тарифни купац је поред пријаве промјене 

власништва, односно коришћења објекта 

који је прикључен на јавни 

топлификациони систем у смислу члана 

15. одлуке, дужан пријавити и: 

-промјену намјене и површине простора 

или просторија и 

-промјене извршене на секундарним 

инсталацијама тарифног купца које се 

односе на мјењање инсталисане снаге 

гријних тијела, уз прибављену сагласност 

даваоца услуге. 

  

Члан 17. 

 

(1) Уговор о коришћењу топлотне 

енергије престаје: 

 

а)Престанком правног лица као тарифног 

купца, 

б)Смрћу физичког лица као тарифног 

купца и 

в)Раскидом уговора. 

 

(2) У случају из т. а. и б, става 1. овог 

члана правни сљедници правног односно 

физичког лица дужни су у року од 60 дана 

од престанка правног лица, односно 

смрти физичког лица пријавити насталу 

промјену. 

(3) Тарифни купац може раскинути 

уговор о испоруци топлотне енергије 

подношењем захтјева за издвајање из 

топлификационог система уз поштовање 

процедуре прописане овом одлуком. 

(4) Давалац услуге може раскинути 

уговор са тарифним купцем ако: 

 

а)Тарифни купац приликом закључења 

уговора о испоруци топлотне енергије 

предочи непотпуне или лажне податке 

који онемогућавају или отежавају 

испуњење уговорних обавеза и ако ти 

подаци не буду исправљени у накнадно 

остављеном року. 

б)Уколико тарифни купац не отклони 

разлоге због којих му је обустављена или 

наложена обустава испоруке топлотне 

енергије у року од 60 дана од дана 

извршене обуставе, односно дана када је 

покушана обустава испоруке топлотне 

енергије. 

 

 

III НАЧИН ОБЕЗБЈЕЂИВАЊА 

КОНТИНУИТЕТА У ИСПОРУЦИ  

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ                                                    
                                                                     

Члан 18. 

 

(1) Давалац услуге је дужан да свој рад и 

пословање организује тако да обезбјеђује 

сталну функционалну способност 

дијелова топлификационог система из 

члана 3. став 1. т. 1. и 2. као и  топлотне 

станице у циљу трајне и несметане 

производње и испоруке топлотне енергије 

у периоду од 01. октобра до 01. маја 

наредне године за тарифне купце под 

једнаким условима.   

(2) Производња и испорука топлотне 

енергије за загријавање просторија 

обавља се у гријној сезони. 

 

Члан 19. 

 

(1) Гријна сезона почиње 15. октобра 

текуће а завршава се 15. априла сљедеће 

године. 

(2) Гријна сезона може да почне и прије 

рока из става 1. овог члана када је према 

подацима Хидрометеоролошке службе 
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Републике Српске температура спољног 

ваздуха у општини Градишка три дана 

узастопно у 21 сат 12
0
 C или нижа, али не 

прије 01. октобра. 

(3) Гријна сезона може да траје дуже од 

рока из става 1. овог члана и то све док 

температура спољњег ваздуха у општини 

Градишка три дана узастопно у 21 сат не 

буде виша од 12
0
 C, али не дуже од 1. 

маја. 

 

Члан 20. 

  

(1) У случају прекида у производњи и 

испоруци топлотне енергије усљед више 

силе, или других разлога који нису могли 

да се предвиде, односно спријече, давалац 

услуге је обавезан да одмах предузме 

мјере за отклањање узрока поремећаја, 

односно прекида, и то: 

- хитно поправи и замјени 

инсталације и уређаје којима се 

обезбјеђује производња и испорука 

топлотне енергије, као и заштити 

комуналне објекте и уређаје од даљих 

кварова или хаварија, 

- радно ангажује запослене на 

отклањању узрока поремећаја, односно 

разлога због којих је дошло до прекида у 

производњи и испоруци топлотне 

енергије и 

- предузме и друге мјере које утврде 

надлежни органи општине Градишка. 

(2) Ако у току гријне сезоне настану 

кварови који проузрокују прекид 

испоруке топлотне енергије, давалац 

услуге је дужан кварове отклонити у што 

краћем року. 

                                                   

Члан 21. 

 

(1) Давалац услуге за вријеме трајања 

гријне сезоне обезбјеђује топлотну 

енергију за загријавање у редовном 

режиму што подразумијева испоруку 

топлотне енергије најраније од 6.00 

часова до 22.00 часа. 

(2) Давалац услуге ће обезбједити и 

ноћни режим испоруке топлотне енергије 

ради повећања угодности корисника.  

 

 

 

IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА 

УСЛУГЕ И ТАРИФНОГ КУПЦА 

 

Члан 22. 

Давалац услуге је дужан да: 

 

1) развија и гради дијелове јавног 

топлификационог система у границама 

своје надлежности одређеним у члану 4. 

Oдлуке, а у складу са динамиком развоја 

општине Градишка и својом пословном 

политиком, 

2) врши надзор над изградњом јавног 

топлификационог система, 

3) прикључује објекте на јавни 

топлификациони систем у складу са 

техничким прописима и стандардима у 

наведеној области, 

4) обезбиједи инвестиционо и текуће 

одржавање дијелова јавног 

топлификационог система утврђених 

чланом 4. Одлуке, 

5) производи и испоручује топлотну 

енергију за загријавање просторија у 

гријној сезони под условима утврђеним 

овом одлуком, 

6) трајно чува комплетну техничку 

документацију о изведеном стању јавног 

топли-фикационог система и 

7) о свом трошку и уз надзор 

представника општине санира оштећења 

на јавној инфраструктури до којих дође 

усљед извођења радова на систему 

даљинског гријања. 

 

Члан 23. 

 

(1) Давалац услуге је дужан након 

завршетка гријне сезоне, а најкасније до 

20. септембра текуће године завршити све 

неопходне припремне радове на  јавном 
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топлификационом систему за наредну 

гријну сезону. 

(2) О погонској спремности јавног 

топлификационог система за наредну 

гријну сезону давалац услуге дужан је 

поднијети извјештај општини Градишка 

најкасније до 25. септембра текуће 

године.  

(3) Обавеза даваоца услуге је да сачини 

програм инвестиционог и техничког 

одржавања јавног топлификационог 

система. 

(4) Давалац услуге је у обавези да сноси 

трошкове рада топлотне станице. 

 

Члан 24. 

 

Давалац услуге за испоручену топлотну 

енергију има право на наплату цијене у 

складу са цјеновником на који сагласност 

даје Скупштина општине. 

 

Члан 25. 

 

(1) Тарифни купац је дужан да: 

-води рачуна о стању функционалне 

спремности инсталације у свом објекту, 

-о свим предузетим активностима на 

одржавању секундарних инсталација 

обавјести даваоца услуге, 

-сноси штету која настане на 

инсталацијама  или штету проузроковану 

другим тарифним купцима усљед 

неодговарајућег одржавања секундарних 

инсталација, 

-обавјести даваоца услуге о свим 

новонасталим околностима на 

секундарним инстлацијама које могу 

довести у питање квалитет гријања, 

-да омогући овлашћеним лицима даваоца 

услуге приступ секундарним 

инстлацијама и мјерним уређајима ради 

контроле исправности истих, очитања 

количине преузете ене-ргије и 

предузимања хитних мјера на отклањању 

сметњи у испоруци топлотне енергије и 

-плаћа цијену даваоцу услуге за 

испоручену топлотну енергију у складу са 

цјеновником из члана 24. Одлуке. 

(2) Тарифном купцу није дозвољено да: 

 

-самоиницјативно прикључује или 

искључује секундарне инсталације са 

топлификационог система, 

-самоиницјативно пуни и празни водом 

секундарне инсталације, 

-повећава инсталисану топлотну снагу у 

објекту без сагласности даваоца услуге, 

-ненамјенски користи топлотну енергију, 

-омогући прикључење трећих лица на 

секундарне инсталације ради коришћења 

топлотне енергије и 

-користи секундарне инсталације за 

уземљење електричних уређаја. 

                                                 

Члан 26. 

 

(1) Тарифни купац има право на уредну 

испоруку топлотне енергије на начин и 

под условима прописаним овом одлуком. 

(2) Уколико се у објекту тарифног купца 

не може постићи задовољавајући 

квалитет гријања како је то прописано 

чланом 4. ове одлуке тарифни купац има 

право да поднесе захтјев даваоцу услуге 

ради испитивања узрока 

незадовољавајућег квалитета гријања. 

(3) Давалац услуге је обавезан да у року 

од 48 сати по примљеном захтјеву 

поступи по истом и изврши контролу 

секундарних инсталација и отклони 

евентуалне недостатке уколико је са 

тарифним купцем уговорио одржавање 

секундарних инсталација. 

 

Члан 27. 

 

Уколико се у објекту тарифног купца не 

може постићи задовољавајући  квалитет 

гријања из члана 4. ове одлуке због 

недостатака на дијеловима јавног 

топлификационог система које је дужан 

да одржава давалац услуге, тарифни 
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купац има право на умањење рачуна за 

испоручену топлотну енергију на начин 

прописан овом одлуком.   

 

 

V ИЗДВАЈАЊЕ ИЗ ЈАВНОГ 

ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА 

 

Члан 28. 

 

(1) Тарифни купац чији је објекат 

прикључен на јавни топлификациони 

систем у правилу користи комуналну 

услугу гријања. 

(2) (Изузетно од става 1. овог члана,  

тарифном купцу  може се на његов 

захтјев одобрити да се издвоји из јавног 

топлификационог система, односно да 

раскине уговор ако давалац  услуге не 

може обезбиједити прописани квалитет 

гријања, ако техничке карактеристике 

система не омогућавају коришћење 

услуге гријања или ако за тарифног купца 

постоје боља техничка и економски 

повољнија рјешења, под условом да то не 

шкоди другим тарифним купцима. 

(3) Захтјев за издвајање из јавног 

топлификационог система тарифни купац 

подноси даваоцу услуге. 

(4) Уз захтјев из претходног става 

тарифни купац мора поднијети доказ о 

могућности гријања на други начин. 

(5) Уколико тарифни купац свој објекат 

намјерава загријавати електро-термичким 

уређајима уз захтјев из става 1. мора 

доставити извјештај овлашћеног правног 

лица специјализованог за послове 

пројектовања електричних инсталација,   

којим се потврђује да су електричне 

инсталације у објекту/стану или 

пословном простору који се издваја са 

јавног топлификационог  система 

изведене на начин да могу издржати 

оптрећење ради загријавања електро-

термичким уређајима. 

(6) Уколико тарифни купац намјерава да 

свој објекат/стан или пословни простор 

загријавати на чврсто гориво мора 

доставити доказ да у објекту/стану или 

пословном простору постоје изграђени 

димоводни уређаји који омогућавају 

гријање на чврсто гориво без опасности 

за друге објекте и тарифне купце у складу 

са прописима о заштити од пожара. 

(7) Поред доказа из ставова 5. и 6. мора 

постојати доказ да је издвајање тарифног 

купца из јавног топлификационог система 

технички могуће и да се тиме не 

угрожавају други тарифни купци који 

желе да наставе даље коришћење услуге 

гријања. 

(8) Захтјев из става 3. овог члана траифни 

купац може поднијети од 01.05.-15.07. за 

наредну гријну сезону. 

 

Члан 29. 

 

Уколико давалац услуге утврди  да не 

постоје техничке могућности за издвајање 

тарифног купца из јавног 

топлификационог система, постојање 

техничке могућности за издвајање 

тарифног купца из јавног 

топлификационог система ће у том 

случају  утврдити правно лице овлашћено 

за послове извођења и одржавања 

инсталација гријања и о томе  саставити 

посебан извјештај. 

 

 

Члан 30. 

 

(1) Уколико је извјештај из члана 29. 

позитиван, послове физичког издвајања 

тарифног купца са јавног 

топлификационог система врши давалац 

услуге уз новчану накнаду коју одређује 

давалац услуге. 

(2) Тарифни купац који је издвојен из 

топлификационог система дужан је 

даваоцу услуге измирити све заостале 

обавезе по основу преузете енергије до 

момента издвајања из јавног 

топлификационог система. 
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(3) Уколико је извјештај из члана 29. ове 

одлуке негативан или ако тарифни купац 

не достави одговарајуће доказе из става 5. 

и 6. члана 28. ове одлуке тарифни купац 

ће бити обавјештен да није могуће 

удовољити његовом захтјеву за издвајање 

из јавног топлификационог система. 

(4) У случају да  тарифни купац чији је 

објекат/стан или пословни простор 

издвојен из јавног топлификационог 

система жели поново користи услугу 

гријања дужан је даваоцу услуге платити 

накнаду за поновно укључење, а према 

цјеновнику даваоца услуге.    

 
VI НАЧИН ОБРАЧУНА И УТВРЂИВАЊА 

ОБИМА ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ  

Члан 31. 

 

Обрачун испоручене топлотне енергије 

врши се на један од сљедећих начина: 

 

-Очитањем мјерног инструмента 

(калориметра), 

-По m² изграђене затворене корисне 

површине која се загријава или 

-По уговореној инсталисаној снази. 

                                                            

Члан 32. 

 

(1) У новосаграђеним објектима уградња 

калориметара је обавезна и врше је о свом 

трошку инвеститори. 

(2) У постојећим објектима уградња 

калориметара извршиће се уколико је то 

технички могуће о трошку тарифног 

купца. 

(3) Калориметри који се уграђују морају 

бити верификовани у складу са Законом о 

метрологији. 

(4) Трошкове верификације калориметара 

сносе инвеститори, односно тарифни 

купци. 

(5) Након уградње верификованог 

калориметра давалац услуге врши његово 

пломбирање 

(6) Свако неовлашћено уклањање пломбе 

сматраће се неовлашћеним коришћењем 

топлотне енергије 

(7) Одржавање и контролу исправности 

уграђених калориметара врше правна 

лица овлашћена за ту врсту послова о 

трошку тарифног купца/купаца. 

(8) Очитавање калориметара врши 

овлашћено лице даваоца услуге. 

(9) Тарифни купци су дужни омогућити 

овлашћеним лицима даваоца услуге 

приступ мјерним уређајима ради очитања 

и могу присуствовати очитању.  

                                                              

Члан 33. 

 

Уколико је мјерни инструмент у квару 

тарифним купцима ће се до оправке 

мјерног инструмента енергија 

обрачунавати на сљедећи начин: 

               Q = Нинст* к[МWh]  гдје је: 

Q-Израчуната енергија по к фактору на 

примопредајном/мјерном мјесту, 

Нинст  – инсталисана снага потрошача које 

користи у МW, 

к – еквивалентни број часова пуног 

оптерећења топлотних уређаја корисника 

у обрачунском периоду. 

 

-20 [
о
С] – средња прописaна 

температура у објекту, 

 - пројектна унутрашња температура, 

 - средња вањска мјесечна 

температура за Градишку, 

 - вањска минимална пројектна 

температура за Градишку 

 z - број дана гријања. 
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VII ТАРИФНИ СИСТЕМ СА 

МЕТОДОЛОГИЈОМ ОБРАЧУНА 

ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

                                                              

Члан 34. 

 

Тарифним системом кроз утврђене 

тарифе утврђују се елементи за обрачун 

цијене за утрошену топлотну енергију.     

                                                     

Члан 35. 

 

(1) Тарифни елемент је дио тарифе који се 

односи на произведену и испоручену 

топлотну енергију. 

(2) Јединична цијена је дио тарифе којом 

се у новчаном износу у конвертибилним 

маркама одређује новчана вриједност која 

се односи на произведену и испоручену 

топло-тну енергију. 

 

Члан 36. 

 

(1) Тарифни елементи за које се утврђују 

јединичне цијене су: 

-испоручена количина топлотне енергије, 

-инсталисана снага, 

-корисна површина стамбеног простора и 

-уговорена инсталисана снага. 

(2) Инсталисана снага и корисна 

површина утврђују се према табели 

тарифа услуга гријања из члана 44. ове 

одлуке. 

 

Члан 37. 

 

Јединична цијена  за испоручену 

топлотну енергију утврђује се за тарифне 

елементе према табели тарифа услуга 

гријања из члана 44. ове одлуке за: 

а) јединицу снаге и 

б) јединицу испоручене топлотне 

енергије.  

  

 

 

 

Члан 38. 

 

(1) Износ за инсталисану снагу 

представља трошкове дистрибуције и 

обрачунава се мјесечно на основу 

инсталисане снаге или корисне површине 

за стамбени простор односно уговорене 

инсталисане снаге за пословни простор у 

складу са методологијом обрачуна 

испоручене топлотне енергије  утврђеном 

овом одлуком. 

(2) Средствима из става 1. овог члана 

покривају се сљедећи трошкови: 

-материјал за инвестиционо и текуће 

одржавање, 

-трошкови радне снаге, 

-трошкови производних услуга, 

-амортизација, 

-нематеријални и остали трошкови 

пословања и 

-трошкови набавке сталних средстава.                                              

 

Члан 39. 

 

(1) Износ за испоручену топлотну 

енергију се добија множењем испоручене 

количине са одговарајућом јединичном 

цијеном за јединицу испоручене енергије 

или на основу корисне површине и 

одговарајућих тарифа.  

(2) Средствима из става 1. покривају се 

трошкови енергената који обухватају: 

-трошкове биомасе, 

-трошкове течних и чврстих горива, 

-трошкове електричне енергије, 

-трошковe воде и  

-трошкове осталих енергената. 

 

Члан 40. 

 

Тарифни купац чији је објекат прикључен 

на јавни топлификациони систем, а није 

преузимао топлотну енергију плаћа само 

трошкове дистрибуције према 

инсталисаној снази односно корисној 

површини а у складу са методологијом 

обрачуна испоручене топлотне енергије 
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који се обрачунавају мјесечно за све 

тарифе.   

 

Члан 41. 

 

(1) Трошкови дистрибуције топлотне 

енергије обрачунавају се у дванаест 

мјесечних рата годишњег износа. 

(2) Количина испоручене топлотне 

енергије тарифном купцу обрачунава се 

мјесечно, а у складу са уговором из члана 

14. став 2. Одлуке. 

(3) Давалац услуге је на изданом рачуну 

дужан посебно исказати износ за 

испоручену топлотну енергију и 

трошкове дистрибуције. 

 

Члан 42. 

 

(1) Тарифни купац је дужан даваоцу 

услуге плаћати обрачунате укупне 

трошкове топлотне енергије и накнаде на 

начин и у роковима наведеним у 

испостављеном рачуну најкасније у року 

од 25 дана од датума издавања рачуна. 

(2) Тарифном купцу који падне у доцњу 

обрачунава се затезна камата у складу са 

Законом. 

 

 

 

Члан 43. 

 

Методологијом за обрачун испоручене 

топлотне енергије у смислу ове одлуке 

уређују се: 

-елементи за обрачун накнаде за 

утрошену топлотну енергију, 

-обрачун испоручене топлотне енергије, 

-обрачун накнаде за инсталисану снагу 

корисника који није преузимао топлотну 

енергију. 

-обрачун у случају поремећаја у 

квалитету, односно континуитету 

испоруке топлотне енергије и 

-обрачун у случају неисправности 

калориметра и немогућности очитања 

потрошње. 

                                                        

 

Члан 44. 

 

(1) Укупна цијена топлотне енергије 

састоји се  од цијене за јединицу 

испоручене топлотне енергије и цијене за 

дистрибутивне трошкове по јединици 

инсталисане снаге, а према  табели 

тарифа услуга гријања. 

(2) Обрачун цијене за утрошену топлотну 

енергију на годишњем нивоу врши се 

према формулама у зависности од 

припадности појединој тарифној групи 

тарифних купаца према табели тарифа 

услуга гријања како слиједи: 
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        Табела тарифа услуга гријања из топлификационог система Градишка 

 

                        Тарифе Цјеновник 

Објекти 

Тарифни 

купац 

(корисник) 

Примо-

предајно 

/мјерно 

мјесто 

Енергија Дистрибутивни трошак 

Јединица 

за 

обрачун 

Цијена 
Обрачунски 

период/мјесец 

Јединица 

за 

обрачун 

Цијена 

Обр. 

пери

од 

Заједничко 

становање у 

стамбеним и  

стамбено-

пословним 

објектима 

Стан 

Без мјерења  m² * КМ/m² 12 m²* КМ/m² 12 

Са 

мјерењем  
МWh ** КМ/МWh 6 m²* КМ/m² 12 

Пословни 

простор 

Без мјерења  МWh *** КМ/МWh 6 МW**** КМ/МW 12 

Са 

мјерењем  
МWh ** КМ/МWh 6 МW**** КМ/МW 12 

Индивидуал

ни стамбени 

објекти 

Кућа 

Без мјерења  МWh *** КМ/МWh 6 МW**** КМ/МW 12 

Са 

мјерењем  
МWh ** КМ/МWh 6 МW**** КМ/МW 12 

Остали 

намјенски 

објекти  

Установе и 

индустрија 

Без мјерења  МWh *** КМ/МWh 6 МW**** КМ/МW 12 

Са 

мјерењем  
МWh ** КМ/МWh 6 МW**** КМ/МW 12 

 
*-површина затвореног стамбеног простора,    

**-очитан на примопредајном/мјерном мјесту,  

***-израчунат по к фактору и уговореној инсталисаној снази,                                        

                                             Q = Нинст* к[МWh]  гдје је: 

Q-Израчуната енергија по к фактору на примопредајном/мјерном мјесту, 

Нинст  – инсталисана снага потрошача које користи у МW, 

к – еквивалентни број часова пуног оптерећења топлотних уређаја корисника у обрачунском 

периоду. 

 

- 20 [
о
С] – средња прописaна температура у објекту, 

 - пројектна унутрашња температура, 

 - средња вањска мјесечна температура за Градишку, 

- вањска минимална пројектна температура за Градишку 

z - број дана гријања. 

****-уговорена инсталисана снага на примопредајном/мјерном мјесту,      
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Члан 45. 

 

(1) Основа за обрачун испоручене 

топлотне енергије је очитано стање на  

калориметру ако је исти уграђен, односно 

корисна површина стамбеног простора, 

односно уговорена инсталисана снага 

објекта. 

 

Члан 46. 

 

Основа за обрачун накнаде тарифном 

купцу који није преузимао топлотну 

енергију је корисна површина или 

инсталисана снага и утврђује се на бази 

накнаде за дистрибутивне трошкове на 

начин приказан у табели из члана 44. ове 

одлуке.  

                                                        

Члан 47. 

  

(1) Уколико је код тарифног купца 

утврђен незадовољавајући квалитет 

гријања у односу на квалитет из  члана 4. 

Одлуке, који је проузрокован 

потешкоћама у производном и 

дистрибутивном систему који одржава 

давалац услуге, таквом тарифном купцу 

вршиће се корекција обрачуна према 

времену трајања поремећаја односно 

мање предане односно примљене енергије 

евидентиране од стране даваоца услуге. 

(2) Уколико тарифни купац није у року од 

30 дана од пријаве отклонио недостатке 

на дијеловима топлификационог система 

које је дужан да одржава, нити је 

омогућио даваоцу услуге да их отклони, а  

усљед истих су вршена умањења рачуна 

за гријање нема право на умањења рачуна 

по истом основу за наредни обрачунски 

период. 

                                   

 

Члан 48. 

 

Када дође до прекида у испоруци 

топлотном енергијом у топлотној станици 

који траје дуже од 36 сати у 

континуитету,  давалац услуге је дужан 

да умањи рачун тарифног купца у дијелу 

промјенљивих трошкова сразмјерно 

времену трајања прекида. 

  

Члан 49. 

 

(1) Уколико је калориметар тарифног 

купца у квару обрачун испоручене 

топлотне енергије вршиће се у складу са 

чланом 33. Одлуке.    

(2) Уколико тарифни купац онемогући 

овлашћеном лицу даваоца услуге очитање 

мјерног инструмента, обрачун испоручене 

топлотне енергије извршиће се према 

табели из члана 44. ове одлуке 

 

 

VIII ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан 50. 

 

(1) Услуга гријања се у правилу не може 

ускратити тарифном купцу. 

(2) Изузетно тарифном купцу испорука 

топлотне енергије може бити 

обустављена ако: 

 

-ненамјенски користи комуналну услугу, 

-изврши неовлашћено прикључење на 

јавни топлификациони систем, 

-омогући трећим лицима да се прикључе 

на јавни топлификациони систем,  

-не плати рачун за гријање два мјесеца 

узастопно уз услов да је издвајање из 

јавног топлификационог система 

технички могуће и не угрожава друге 

тарифне купце и  

-ако одбије да закључи уговор о 

коришћењу услуге гријања. 
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IX НАДЗОР 

 

Члан 51. 

 

(1) Надзор над примјеном ове одлуке 

врши Одјељење за комуналне и стамбене 

послове општинске управе. 

(2) Комунално инспекцијски надзор над 

примјеном ове одлуке врши Комунална 

полиција. 

 

X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

                                               

Члан 52. 

 

(1) Правно лице давалац комуналне 

услуге казниће се за прекршај новчаном 

казном од 2500,00-5000,00 КМ ако 

поступи супротно чл. 7. став 6, чл. 18.,20., 

22. и 23. одлуке. 

(2) За прекршаје из става 1. казниће се и 

одговорно лице у правном лицу као 

даваоцу услуге новчаном казном од 

500,00-1500,00 КМ. 

 

Члан 53. 

 

(1) Правно лице тарифни купац казниће 

се за прекршај новчаном казном од 

2500,00-5000,00 КМ ако одбије да 

закључи уговор о испоруци топлотне 

енергије из чл. 14, поступи супротно чл. 

15.,16. и 25. Одлуке. 

(2) За прекршаје из става 1 казниће се и 

одговорно лице у правном лицу  

новчаном казном од 500,00-1500,00 КМ. 

(3) За прекршаје из става 1. казниће се 

предузетник тарифни купац новчаном 

казном од 500,00-2500,00 КМ. 

(4) За прекршаје из става 1. казниће се 

физичко лице тарифни купац новчаном 

казном од  500,00-1000,00 КМ.  

 

 

 

 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

Члан 54. 

 

(1) Тарифни купац који користи топлотну 

енергију, а није закључио уговор са 

даваоцем услуге може наставити 

користити топлотну енергију уз обавезу 

да закључи уговор о испоруци топлотне 

енергије из члана 14. Одлуке. 

(2) Крајњи рок за закључење уговора из 

става 1. је 30.09.2019. године. 

 

 

Члан 55. 

 

Обавезује се давалац услуге да предложи 

висину јединичних цијена и изради нови 

цјеновник услуга у складу са овом 

одлуком и затражи сагласност Скупштине 

општине у року од 45 дана од дана 

ступања на с 

нагу ове одлуке, а најкасније до почетка 

сезоне гријања 2018/2019.  

 

Члан 56. 

 

(1) Давалац услуге и општина Градишка 

ће предузети потребне кораке како би се 

од почетка гријне сезоне  2019/2020 

вршило мјерење произведене и 

потрошене топлотне енергије путем 

јавног топлификационог система, како би 

се на основу добијених података могло 

приступити изради тарифног система и 

методологије обрачуна топлотне енергије 

са циљем да се комунална услуга гријања 

учини доступном још већем броју 

корисника. 

(2) Динамику и потребне кораке за 

спровођење активности из става 1. 

утврдиће стручни тим који ће именовати 

Начелник општине и давалац услуге у 

року од 60 дана од дана ступања на снагу 

ове одлуке.  
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Члан 57. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да 

важе Одлука о усвајању општих услова за 

испоруку топлотне енергије („Службени 

гласник општине Градишка, број 7/17) и 

Одлука о производњи и испоруци 

топлотне енергије („Службени гласник 

општине Градишка, бр. 8/13 и 7/17), осим 

одредаба главе IV које остају на снази. 

                                                         

Члан 58. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном 

гласнику општине Градишка».  

 

Број: 01-022-445/18                                                              

Дана: 25.10.2018. године                                                         

Градишка                                                                                            

     ПРЕДСЈЕДНИК  

    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

      Миленко Павловић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 10. став 2. Закона 

o јавним путевима (''Службени гласник 

Републике Српске'', број 89/13) и чл. 36. и 

87. Статута Општине Градишка 

(''Службени гласник Општине Градишка'', 

број 4/17) Скупштина општине Градишка  

на сједници одржаној дана 25.10.2018. 

године доноси: 

 

О Д Л У К У 

 

о утврђивању мјерила и критеријума 

за одређивање локалних путева 

и улица у насељима на подручју 

општине Градишка 
 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком се утврђују мјерила и 

критеријуми за одређивање локалних 

путева и улица у насељима на подручју 

општине Градишка (у даљем тексту: 

Општина). 

 

Члан 2. 

 

(1) Локални путеви, у смислу ове одлуке, 

су јавни путеви који повезују насеља на 

територији Општине, или повезују 

територију Општине са мрежом других 

јавних путева или који су значајни за 

саобраћај на подручју Општине, и које 

Скупштина општине одлуком утврди као 

такве на основу мјерила и критеријума из 

ове одлуке. 

 

(2) Некатегорисани путеви су површине 

које се користе за саобраћај и које су 

доступне већем броју корисника, а који не 

испуњавају критеријуме прописане овом 

одлуком за сврставање у локалне путеве. 

 

Члан 3. 

 

Улица, у смислу ове одлуке, је дио јавног 

пута у насељу, са тротоаром и ивичња-

ком, поред које се најмање са једне стране 

налазе редови кућа или група зграда. 

 

Члан 4. 

 

Критеријуми за разврставање локалних 

путева и улица су: 

1) значај у смислу саобраћајног 

повезивања и 

2) квалитет у смислу техничких 

карактеристика пута. 

 

Члан 5. 

 

Мјерила за утврђивање значаја јавног 

пута и улица су: 

1) мјерила у смислу саобраћајног 

повезивања: 

- повезивање путева и улица на 

магистралне и регионалне путеве, 

- повезивање Општине са сусједним 

општинама, 
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- међусобно повезивање већих насеља 

или сједишта мјесних заједница  на   

  подручју Општине, 

- број становника насељеног мјеста или 

мјесне заједнице 

- повезивање одређених локалитета 

унутар једне мјесне заједнице и 

- повезивање унутар градског урбаног 

подручја, 

2) мјерила у смислу техничких 

карактеристика пута: 

1. Конструкција пута (застор): 

- асфалтни и 

- макадамски  

2. Коловозне карактеристике: 

- двије саобраћајне траке одговарајуће 

ширине, 

- једна саобраћајна трака одговарајуће 

ширине са проширењима за 

мимоилажење и 

- једна саобраћајна трака одговарајуће 

ширине без проширења, 

3. Осовинско оптерећење: - најмање 6 

тона по једној осовини 

4. Ток саобраћаја: 

- двосмјерни и 

- једносмјерни. 

 

Члан 6. 

 

Да би јавни пут био сврстан у категорију 

локалног пута мора да испуњава крите-

ријуме и мјерила како слиједи: 

 

1) Саобраћајна функција - простор који 

повезује: 

- повезивање пута на магистралне и 

регионалне путеве или 

- повезивање Општине са сусједним 

јединицама локалне самоуправе или 

- међусобно повезивање већих насеља 

или сједишта мјесних заједница на 

  подручју Општине, 

2) Конструкција пута (застор): 

- асфалтни или 

- макадамски, 

3) Ширина коловоза: 

- двије саобраћајне траке са банкинама 

минималне ширине 0,5 m или 

- једна саобраћајна трака са 

проширењима за мимоилажење, која се 

састоји од серије проширења за 

мимоилажење возила која морају бити 

изграђена у зависности од прегледне 

раздаљине, а ширина коловоза треба да 

износи најмање 3 m, са банкинама 

минималне ширине 0,5 m, 

4) Осовинско оптерећење: најмање 6 тона 

по једној осовини, 

5) Ток саобраћаја: двосмјерни. 

 

Члан 7. 

 

Локални путеви утврђени на начин из 

члана 6. ове одлуке разврставају се у при-

марне, секундарне и терцијарне локалне 

путеве на основу сљедећих критеријума: 

 

1) Локални путеви I реда су двосмјерни, 

повезујући путеви, у правилу са 

асфалтним коловозним застором, ширине 

коловоза најмање 5,00 m, са банкинама са 

обје стране пута ширине по 0,50 m и 

осовинским оптерећењем од најмање 6 

тона по једној осовини, те локални путеви 

који не испуњавају претходне услове, али 

су од изузетног значаја за Општину, 

2) Локални путеви II реда су повезујући и 

сабирни путеви, те приступни путеви у 

насељу, са асфалтним или макадамским 

коловозним застором. 

3) Локални путеви III реда су путеви са 

малим обимом саобраћаја и 

разноликошћу 

корисника. 

 

Члан 8. 

 

Улице се, на основу критеријума и 

мјерила из ове одлуке, разврставају на: 

1) улице I реда, 

2) улице II реда, 

3) улице III реда и 

4) јавне стазе. 
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Члан 9. 

 

(1) Улице I реда (главне градске улице) су 

улице које испуњавају сљедеће 

критеријуме и мјерила: 

1) Саобраћајна функција – простор који 

повезује: повезивање дијелова насеља са 

магистралним и регионалним путевима 

који пролазе кроз насеље, 

2) Конструкција пута (застор): асфалтни, 

3) Ток саобраћаја: двосмјерни, 

4) Осовинско оптерећење: најмање 6 тона 

по једној осовини. 

 

(2) Улице II реда (сабирне градске улице) 

су улице које испуњавају сљедеће 

критеријуме и мјерила: 

1) Саобраћајна функција - простор који 

повезује: повезивање дијелова насеља са 

улицама I реда (главним градским 

улицама), 

2) Конструкција пута (застор): асфалтни, 

3) Ток саобраћаја: двосмјерни или 

једносмјерни, 

4) Осовинско оптерећење: најмање 6 тона 

по једној осовини. 

 

(3) Улице III реда (приступне градске 

улице) су улице које испуњавају сљедеће 

критеријуме и мјерила: 

1) Саобраћајна функција - простор који 

повезује: повезивање дијелова насеља са 

улицама II реда (сабирним градским 

улицама), 

2) Конструкција пута (застор): асфалтни 

или макадамски, 

3) Ток саобраћаја: двосмјерни или 

једносмјерни, 

4) Осовинско оптерећење: најмање 6 тона 

по једној осовини. 

 

Члан 10. 

 

(1) Улице које не испуњавају услове из 

члана 9. ове одлуке разврставају се у 

јавне стазе. 

(2) Јавне стазе могу бити: пјешачке и 

бициклистичке. 

Члан 11. 

 

Приликом пројектовања локалних путева 

и улица на подручју Општине мора се 

обезбједити  да исти могу поднијети 

осовинско оптерећење од најмање 6 тона 

по осовини.   

Члан 12. 

 

Поступак категоризације путева и улица 

води Одјељење за комуналне и стамбене 

послове по службеној дужности или по 

захтјеву мјесне заједнице, односно 

физичких лица. 

Члан 13. 

 

Одјељење за комуналне и стамбене 

послове по покренутом поступку 

оцјењује оправданост захтјева и 

испуњење услова предвиђених овом 

Одлуком, те спроводи даљи поступак на 

доношењу Одлуке о одређивању 

категорије пута, односно улице. 

 

Члан 14. 

 

Уколико нису испуњени услови за 

категоризацију или прекатегоризацију 

путног правца, а који су предвиђени овом 

Одлуком, надлежно одјељење ће 

обавијестити подносиоца захтјева о 

неоправданости захтјева. 

 

Члан 15. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном 

Гласнику општине Градишка“.     

           
Број: 01-022-446/18 

Дана: 25.10.2018. године                                                               

Градишка      

ПРЕДСЈЕДНИК 

    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

      Миленко Павловић с.р.                                            
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____________________________________ 

 

На основу члана 12. став 1. Закона 

о легализацији бесправно изграђених 

објеката („Службени гласник Републике 

Српске“ број 62/18), члана 39. став 2. 

тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске" 

број 97/16) и члана 87. Статута општине 

Градишка („Службени гласник општине 

Градишка“ број 4/17) Скупштина 

општине Градишка на сједници одржаној 

дана 25. октобра 2018. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о субвенцијама трошкова легализације 

објеката 
 

I 

 

Овом одлуком се утврђују субвенције за 

плаћање ренте и трошкова уређења 

грађевинског земљишта, у поступку 

легализације индивидуалних стамбених и 

стамбено-пословних објеката бруто 

грађевинске површине мање од 400 m
2.

. 

 

II 

 

Плаћања ренте и трошкова уређења 

грађевинског земљишта приликом 

легализације индивидуалног стамбеног 

или стамбено-пословног објекта бруто 

грађевинске површине мање од 400 m
2.

, 

ослобођена су лица која на основу свог 

статуса нису ријешила стамбено питање, 

и то: 

 

 1) породице погинулих бораца, 

 2) ратни војни инвалиди I и II категорије, 

односно ако је инвеститор члан његовог 

породичног домаћинства, 

 3) цивилна лица са инвалидитетом која 

су потпуно зависна од помоћи или његе 

другог лица или лица која су дјелимично 

зависна од помоћи и његе другог лица, 

4) лица која се налазе у стању социјалне 

потребе, а која су примаоци сталне 

новчане помоћи у складу са прописима о 

социјалној заштити и 

5) жене жртве рата. 

 

III 

 

Трошкови уређења грађевинског 

земљишта и рента се умањују за 60% 

приликом легализације индивидуалног 

стамбеног или стамбено-пословног 

објекта бруто грађевинске површине 

мање од 400 m
2.

, за лица која  имају 

статус ратног војног инвалида од III до X 

категорије, а на основу свог статуса нису 

ријешила стамбено питање. 

 

IV 

 

Трошкови уређења грађевинског 

земљишта и рента се умањују за 50% 

приликом легализације индивидуалног 

стамбеног или стамбено-пословног 

објекта бруто грађевинске површине 

мање од 400 m
2.

, за лица која на основу 

свог статуса нису ријешила стамбено 

питање, и то: 

1) борци и 

2) избјеглице, расељена лица или 

повратници. 

 

V 

 

Повластице дате одредбама т. II, III и IV 

ове одлуке се односе и на плаћање 

накнаде за легализцију индивидуалног 

стамбеног или стамбено-пословног 

објекта бруто грађевинске површине 

мање од 400 m
2.

, који се налази у зони 

осталог грађевинског земљишта. 

 

VI 

 

Лица која остварују повластице у складу 

са одредбама ове одлуке немају права на 

додатне повластице које су прописане 
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чланом 53. Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени 

гласник општине Градишка“ бр.  6/14, 

1/17, 7/17, 3/18 и 8/18). 

 

VII 

 

Статус лица која имају право на 

субвенције прописане овом Одлуком 

утврђује се на основу потврде органа који 

води евиденцију о тим категоријама лица. 

Као доказ о ријешеном стамбеном питању 

доставља се кућна листа и увјерење 

Републичке управе за геодетске и 

имовинско-правне послове Подручна 

јединица Градишка којим се потврђује да 

инвеститор и чланови његовог 

породичног домаћинства немају у својини 

други стамбени или стамбено-пословни 

објекат. 

VIII 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Градишка. 

 

Број: 01-022-447/18     

Датум: 25.10.2018. године    

Градишка 

     ПРЕДСЈЕДНИК  

    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

      Миленко Павловић с.р. 

 

____________________________________ 

 

На основу члана 38. став 2. Закона 

о уређењу простора и грађењу 

(”Службени гласник Републике Српске”, 

број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 

2. тачка 8. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16) и члана 87. Статута општине 

Градишка ( „Службени гласник општине 

Градишка“, број 4/17), Скупштина 

општине Градишка, на сједници одржаној 

дана 25.10. 2018. године, д о н и ј е л а  ј е   

 

О  Д  Л  У  К  У 

о доношењу Регулационог плана дијела 

центра Градишке 

 

I 

Доноси се Регулациони план дијела 

центра Градишке (У даљем тексту: План). 

Границе простора који је обухваћен 

Планом су детаљно одређене у 

текстуалном и графичком дијелу Плана. 

 

II 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног 

и графичког дијела.    

                   

  III 

Елаборат Плана, израђен од стране 

правног лица «ROUTING» д.о.о. 

Бањалука у октобру 2018. године је 

саставни дио ове одлуке. 

 

IV 

План се излаже на стални јавни увид код 

одјељења надлежног за послове уређења 

простора и грађења. 

 

V 

О провођењу ове одлуке стараће се орган 

из тачке  IV ове одлуке.  

 

VI 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да 

важе раније донесени просторно-плански 

документи проведбеног карактера, у 

дијелу у којем нису у сагласности са овим 

Планом. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Градишка”. 

 
Број: 01-022-448/18                    

Датум: 25.10.2018. године    

Градишка          

ПРЕДСЈЕДНИК  

    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

      Миленко Павловић с.р. 
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____________________________________ 

 

На основу члана 38. став 2. Закона 

о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске”, 

број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 

2. тачка 8. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16) и члана 87. Статута општине 

Градишка („Службени гласник општине 

Градишка“, број 4/17), Скупштина 

општине Градишка, на сједници одржаној 

дана 25.10.2018. године, д о н и ј е л а  ј е   

 

О  Д  Л  У  К  У 

о доношењу  измјене дијела  

Урбанистичког пројекта „Мањуреви-

стадион-топлана“ на подручју блока 10а у 

Градишци 

 

I 

Доноси се  Измјена дијела Урбанистичког 

пројекта „Мањуреви-стадион-топлана“ на 

подручју блока 10а у Градишци (У даљем 

тексту: План). 

Границе простора који је обухваћен 

Планом су детаљно одређене у 

текстуалном и графичком дијелу Плана. 

 

II 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног 

и графичког дијела.  

 

III 

Елаборат Плана, израђен од стране 

правног лица «URBIS CENTAR» д.о.о. 

Бањалука у октобру 2018. године је 

саставни дио ове одлуке. 

 

IV 

План се излаже на стални јавни увид код 

одјељења надлежног за послове уређења 

простора и грађења. 

 

 

V 

О провођењу ове Одлуке стараће се орган 

из тачке  IV ове одлуке.  

 

VI 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да 

важе раније донесени просторно-плански 

документи проведбеног карактера, у 

дијелу у којем нису у сагласности са овим 

Планом. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана oд 

објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Градишка”. 

 

Број: 01-022-449/18                              

Датум: 25.10.2018. године                        

Градишка          

ПРЕДСЈЕДНИК  

    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

      Миленко Павловић с.р. 

 

____________________________________ 

 

На основу члана 43. став (10) Закона 

о предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске”, 

број 79/15 ), члана 24. став (1) и 36. став 

(9) Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка", 

број 4/17) Скупштина општине Градишка 

на сједници одржаној дана 25.10.2018. 

године,  д о н и ј е л а  ј е 

 

 

О  Д   Л  У  К  У 

о давању сагласности на повећање 

броја дјеце у васпитним групама 

 

I 
 

 Даје се сагласност Јавној установи 

за предшколско васпитање и образовање 

дјеце „Лепа Радић“ Градишка за 

повећање броја дјеце у васпитним 
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групама за највише 20% од максималног 

броја утврђеног законом. 

 

II 
 

 За извршење ове одлуке задужују 

се Јавна установа за предшколско  

васпитање и образовање дјеце “Лепа 

Радић” Градишка и Одјељење за 

друштвене дјелатности  Општинске  

управе општине Градишка. 

 

III 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у “Службеном 

гласнику општине Градишка”. 

 

Број: 01-022-450/18 

Дана: 25.10.2018. године                                                          

Градишка  

ПРЕДСЈЕДНИК 

    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

      Миленко Павловић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 348. став 1. 

Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 124/08, 

58/09, 95/11 и 60/15), члана  4. 

Правилника о поступку јавног конкурса 

за располагање непокретностима у 

својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 20/12) и члана 

36. и 87. Статута Општине Градишка 

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 4/17), Скупштина општине Градишка 

на сједници одржаној 25.10.2018. године, 

доноси 

О Д Л У К У 

o продаји неизграђеног грађевинског 

земљишта у оквиру Регулационог 

плана ''Агроиндустријска зона Нова 

Топола''  Привредном друштву 

„ESINTEC INTERNATIONAL" д.о.о. 

Градишка 

 

I 

 

Привредном друштву „ESINTEC 

INTERNATIONAL" д.о.о. Градишка 

продаје се неизграђено грађевинско 

земљиште у оквиру Регулационог плана 

''Агроиндустријска зона Нова Топола'' са 

уписаним правом власништва Општине 

Градишка са 1/1 дијела, као  

најповољнијем купцу утврђеном у 

поступку усменог јавног надметања 

(лицитације), означено као: 

 

-катастарска парцела број 395/16 

‘’табла'' градилиште, површине 646 m
2
  

уписана у посједовни лист број 1267 к.о. 

Нова Топола са 1/1 дијела, што одговара 

упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола 

по старом премјеру,  а по новом 

премјеру означена као: 

- катастарска парцела број 395/16 

''табла'' градилиште, површине 666 m
2
  

уписана у лист непокретности, број 846 

к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, ради 

изградње пословног објекта 

намијењеног индустријској дјелатности 

по цијени од 1KM/m
2
 , 

 

-катастарска парцела број 399/16 

‘’табла'' градилиште, површине 367 m
2
  

уписана у посједовни лист број 1267 к.о. 

Нова Топола са 1/1 дијела, што одговара 

упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола 

по старом премјеру,  а по новом 

премјеру означена као: 

- катастарска парцела број 399/16 

''табла'' градилиште, површине 365 m
2
  

уписана у лист непокретности, број 846 

к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, ради 

изградње  пословног објекта 

намијењеног индустријској дјелатности 

по цијени од 1KM/m
2
  , 

 

-катастарска парцела број 405/33 

‘’табла'' градилиште, површине 2980 m
2
  

уписана у посједовни лист број 1267 к.о. 
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Нова Топола са 1/1 дијела, што одговара 

упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола 

по старом премјеру,  а по новом 

премјеру означена као: 

- катастарска парцела број 405/33 

''табла'' градилиште, површине 2961 

m
2
  

уписана у лист непокретности, број 846 

к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, ради 

изградње  пословног објекта 

намијењеног индустријској дјелатности 

по цијени од 1KM/m
2
 , 

 

-  катастарска парцела број 405/34 

‘’табла'' градилиште, површине 2740 m
2
  

уписана у посједовни лист број 1267 к.о. 

Нова Топола са 1/1 дијела, што одговара 

упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола 

по старом премјеру,  а по новом 

премјеру означена као: 

- катастарска парцела број 405/34 

''табла'' градилиште, површине 2740 

m
2
  

уписана у лист непокретности, број 846 

к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, ради 

изградње пословног објекта 

намијењеног индустријској дјелатности 

по цијени од 1KM/m
2
 и 

 

-катастарска парцела број 405/35 

‘’табла'' градилиште, површине 3321 m
2
  

уписана у посједовни лист број 1267 к.о. 

Нова Топола са 1/1 дијела, што одговара 

упису у зк.ул. број 187 к.о. Нова Топола 

по старом премјеру,  а по новом 

премјеру означена као: 

- катастарска парцела број 405/35 

''табла'' градилиште, површине 3321 

m
2
  

уписана у лист непокретности, број 846 

к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, ради 

изградње  пословног објекта 

намијењеног индустријској дјелатности 

по цијени од 1KM/ m
2   

.  

 

 

 

II 

 

О продаји некретнина из тачке I ове 

одлуке, након прибављеног мишљења 

Правобранилаштва  Републике Српске, 

закључиће се купопродајни уговор 

између Општине Градишка и Привредног 

друштва „ESINTEC INTERNATIONAL" 

д.о.о. Градишка, којима ће се регулисати 

сва међусобна права и обавезе између 

уговорних страна. 

 

III 

Овлашћује се Начелник Општине да у 

име Општине закључи уговор о продаји 

земљишта из тачке I ове одлуке. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном 

гласнику општине Градишка''. 

 

Број: 01-022-453/18   

Датум: 25.10.2018. године       

Градишка     

                                                                                        

ПРЕДСЈЕДНИК  

    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

      Миленко Павловић с.р. 

 

____________________________________ 

 

На основу члана 348. став 1. 

Закона о стварним правима (''Службени 

гласник Републике Српске“, број 124/08, 

58/09, 95/11 и 60/15), члана 4. Правилника 

о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе (''Службени гласник 

Републике Српске“, број 20/12) и члана 

36. и 87. Статута Општине 

Градишка(''Службени гласник општине 

Градишка'', број 4/17), Скупштина 

општине Градишка на сједници одржаној 

25.10.2018. године, доноси 

 



31.10.2018.             „Службени гласник општине Градишка“ – број 13/18           Страна   52 

 

О Д Л У К У  

о приступању продаји земљишта  

 

I 
 

Приступа се продаји земљишта у 

власништву Општине Градишка путем 

лицитације ради привођења трајној 

намјени и то: 

 

- Катастарска честица број 2475/25 „ 

ТАЛОВИ “, градилиште, површине 

540 m
2
 , уписана у п.л. број 3078/71  

к.о. Градишка село, по почетној 

продајној цијени од  15,00 КМ/m
2 

 

и 

- Катастарска честица број 2111/6 „ 

ГОРЊА КОЛОНА“, двориште, 

површине 232 m
2
, уписана у  п.л. 

број 326/27 к.о. Горњи Подградци, 

по почетној продајној цијени од 

10,00 KM/m
2
  

 

II 
 

Продаја земљишта из претходне тачке се 

врши путем усменог јавног надметања-

лицитацијом. 

Поступак лицитације проводи Комисија 

за спровођење јавног надметања за 

продају неизграђеног грађевинског 

земљишта именована Рјешењем СО-е 

Градишка (у даљем тексту: Комисија) . 

 

III 

Уколико продаја путем лицитације остане 

безуспјешна и у поновљеном поступку 

продаја  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  

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 које се 

лицитира, a која се уплаћује на посебан 

рачун Општинске управе, прије почетка 

поступка лицитације и урачунава се у 

продајну цијену, а у случају да учесник 

лицитације не излицитира жељено 

земљиште иста се враћа. 

 

V 

 

Излицитирана, односно утврђена куповна 

цијена земљишта се плаћа у року од 15 

дана  од дана закључења уговора о 

продаји земљишта, а купац ступа у посјед 

купљеног  земљишта након плаћања 

куповне цијене. 

VI 

 

Овлашћује се Начелник општине да 

након ступања на снагу ове одлуке у 

средствима јавног информисања објави 

оглас о продаји предметног 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 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у »Службеном 

гласнику општине Градишка« 

 

Број: 01-022-454/18                                      

Датум: 25.10.2018. године                                         

Градишка                                              

ПРЕДСЈЕДНИК  

    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

      Миленко Павловић с.р. 
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____________________________________ 

 

На основу члана 348. став 1. 

Закона о стварним правима (''Службени 

гласник Републике Српске“, број 124/08, 

58/09, 95/11 и 60/15), члана 4. Правилника 

о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе (''Службени гласник 

Републике Српске“, број 20/12) и члана 

36. и 87. Статута Општине 

Градишка(''Службени гласник општине 

Градишка'', број 4/17), Скупштина 

општине Градишка на сједници одржаној 

25.10.2018. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У  

о приступању продаји непокретности  

 

I 
 

Приступа се продаји непокретности у 

власништву Општине Градишка путем 

лицитације и то: 

 

к.ч. бр. 1269/3 „ РИЈЕТКО РАШЋЕ “, 

кућа и зграде, површине 177 m
2
 

         „РИЈЕТКО РАШЋЕ “, економско 

двориште, површине 823 m
2
                                                           

                                                         

уписана у п.л. број 1478/20 к.о. Чатрња, 

по почетној продајној цијени од 43 842,40 

КМ.    
 
  

 

II 
 

Продаја непокретности из претходне 

тачке се врши путем усменог јавног 

надметања-лицитацијом. 

Поступак лицитације проводи Комисија 

за спровођење јавног надметања за 

продају неизграђеног грађевинског 

земљишта именована Рјешењем СО-е 

Градишка (у даљем тексту: Комисија) . 

 

III 

 

Уколико продаја путем лицитације остане 

безуспјешна и у поновљеном поступку 

продаја  непокретности из тачке I ове 

одлуке ће се извршити непосредном 

погодбом  по почетној продајној цијени 

утврђеној за продају непокретности  

путем лицитациjе.                                                         

 

IV 

 

Право учешћа у поступку продаје  

непокретности 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 које 

се лицитира, a која се уплаћује на посебан 

рачун Општинске управе, прије почетка 

поступка лицитације и урачунава се у 

продајну цијену, а у случају да учесник 

лицитације не излицитира жељену 

непокретност иста се враћа. 

 

V 

 

Излицитирана, односно утврђена куповна 

цијена непокретности се плаћа у року од 

15 дана  од дана закључења уговора о 

продаји непокретности, а купац ступа у 

посјед непокретности након плаћања 

куповне цијене. 

 

VI 

 

Овлашћује се Начелник општине да 

након ступања на снагу ове одлуке у 

средствима јавног информисања објави 

оглас о продаји предметне непокретности 

путем лицитације, оглас о поновљеном 

поступку лицитације, односно оглас о 

продаји непокретности непосредном 

погодбом уколико продаја путем 

лицитације остане безуспјешна и у 

поновљеном поступку.  
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VII 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у »Службеном 

гласнику општине Градишка«. 

 

Број: 01-022-452/18    

Датум: 25.10.2018. године                                

Градишка                                               

ПРЕДСЈЕДНИК  

    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

      Миленко Павловић с.р. 

 

____________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и  и 

чланова 36. и 87. Статута Општине 

Градишка (''Службени гласник општине 

Градишка'',број 4/17) Скупштина 

општине Градишка на сједници одржаној 

дана 25.10.2018. године доноси: 

 

О Д Л У К У 

 

о стављању ван снаге  Одлуке o 

продаји неизграђеног грађевинског 

земљишта у оквиру Регулационог 

плана „Агроиндустријска зона Нова 

Топола“ Привредном друштву за 

трговину и услуге „MP TEX" д.о.о. 

Градишка 
 

 

I 

 

Ставља се ван снаге Одлука o 

продаји неизграђеног грађевинског 

земљишта у оквиру Регулационог плана 

„Агроиндустријска зона Нова Топола“ 

Привредном друштву за трговину и 

услуге „MP TEX" д.о.о. Градишка број 

01-475-10/17 од 16.02.2017. године 

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 1/17). 

 

II 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Градишка''. 

 

Број: 01-022-451/18                                                     

Датум: 25.10.2018. године                                                                                

Градишка   

 

ПРЕДСЈЕДНИК  

    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

      Миленко Павловић с.р. 

. 

____________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 

11. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике Српске'', 

број 97/16), члана 20. став 3. Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 

100/17) и чл. 36. и 87. Статута општине 

Градишка (''Службени гласник општине 

Градишка'', број 4/17) Скупштина 

општине Градишка на сједници одржаној 

25.10.2018. године доноси:  

 

З А К Љ У Ч А К 

                                                                                      

I 

 

Даје се сагласност на Одлуку привредног 

друштва „ИЕЕ“ д. о. о. Бања Лука број: 

759-1/10/18 од 15.10.2018. године о 

усвајању цјеновника за комуналну услугу 

гријања у општини Градишка.   

 

II 

 

Ступањем на снагу овог закључка 

престаје да важи рјешење Начелника 

општине број: 02-022-164/13 од 

31.12.2013. године. 
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III 

 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Градишка“.            

 

Број: 01-013-160/18                                                       

Дана: 25.10.2018. године                                                          

Градишка                                                                                                                                                                                                              

ПРЕДСЈЕДНИК  

    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

      Миленко Павловић с.р. 
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На основу одредби члана 20. ст. 3 Закона о комуналним дјелатностима РС, директор 

Привредног друштва „ИЕЕ“ д.о.о. за енергетику и екологију – ПЈ „Топлана“ Градишка 

доноси сљедећу  

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању цјеновника за комуналну услугу гријања  

у општини Градишка 

 

 

I 

Утврђује се цијена комуналне услуге гријања за категорије корисника како слиједи: 

 

 

 

 

      
         Tарифе Цјеновник 

Објекти Корисници 

Примо-

предајно

/мјерном

јесто 

Енергија Дистрибутивни трошак 

Јединица 

за обрачун 
Цијена 

Обрачунски 

период/ 

мјесец 

Јединица 

за обрачун 
Цијена 

Обрачунс

ки 

период 

Заједничко

становање 

и у 

стамбено-

пословним

објектима 

Стан 

Без 

мјерења 
m²* 1,29 KM/m² 12 m²*  0,36 KM/m² 12 

Са 

мјерење

м 

MWh** 
138.00 

KM/MWh 
6 m²* 0,36 KM/m² 12 

Пословнипр

остор 

Без 

мјерења 
MWh*** 

138.00 

KM/MWh 
6 MW**** 5.172,70 KM/MW 12 

Са 

мјерење

м 

MWh** 
138.00 

KM/MWh 
6 MW****  5.172,70 KM/MW 12 

Индивиду-

ални 

стамбени 

објекти 

Куће 

Без 

мјерења 
MWh*** 

138.00 

KM/MWh 
6 MW**** 5.172,70 KM/MW 12 

Са 

мјерење

м 

MWh** 
138.00 

KM/MWh 
6 MW**** 5.172,70 KM/MW 12 

Остали 

намјенски

објекти 

Установе и 

индустрија 

Без 

мјерења 
MWh*** 

138.00 

KM/MWh 
6 MW**** 5.172,70 KM/MW 12 

Са 

мјерење

м 

MWh** 
138.00 

KM/MWh 
6 MW**** 5.172,70 KM/MW 12 
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* - површина затвореног  стамбеног простора, 

 

** - очитано на примо-предајном/мјерном мјесту, 

 

*** - израчунатпо К-фактору и уговореној инсталисаној снази  Qt=Nui x k,  

                tn-tvsr 

K=16xzx     ____________ 

                                                                                tprun- 

                                                                                tprvmin. 

 

**** - уговорена и нсталисана снага на примо-предајном/мјерном мјесту,   

Qt – израчуната енергија по К-фактору на примо-предајном/мјерном мјесту (MW) 

 

k –  еквивалентни број сати пуног оптерећења топлотних уређаја корисника, 

Nui-  уговорена инсталисана снага у MW 

tn–средње прописана температура у простору, 

tsrv–средња мјерена вањска температура за Градишку, 

tprun-  пројектована унутрашња темература за Градишку, 

tprv(мин) –пројектована минимална вањска температура за Градишку, 

z –број дана гријања 

 

II 

 

Одлуку доставити надлежно органу јединици локалне самоуправе на усвајање. 

 
 

III 
 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се добијањем  сагласности 

надлежног органа на утрвђену цијену  комуналне услуге гријања. 

 

Број: 759-1/10/18 

Датум: 15.10.2018. године 

Градишка 

 

 ДИРЕКТОР 

      Драгиша Зечевић с.р. 
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____________________________________ 

 

На основу члана 348. ст. 3. Закона 

о стварним правима („Сл. гласник 

Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 

95/11 и  60/15), члана  36. Статута 

општине Градишка („Сл. гласник 

општине Градишка“, бр. 4/17) и члана 5. 

Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Сл. гласник 

општине Градишка“, бр. 6/2014, 1/17, 

7/17, 3/18 и 8/18), и чл. 204 Закона о 

општем управном поступку („Сл. гласник  

РС", бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18 ),  

рјешавајући по службеној дужности у 

надопуни свог рјешења бр. 02-475-109 од 

18.08.2001. године, на сједници одржаној 

дана 25.10.2018. године,  донијела je 

 

 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ  

 

Рјешење Скупштине општине 

Градишка бр. 02-475-109 од 18.08.2001. 

године, допуњује се а како слиједи:  

За додијељено грађевинско 

земљиште из тачке 1. рјешења, Ђурић 

Гојко, син Гојка из Градишке дужан је 

платити накнаду у износу од 25,00 КМ/m² 

, што за 177 m² износи 4.425,00 КМ.  

   

 

 

 

Образложење 
 

 Рјешењем Скупштине општине 

Градишка бр. 02-475-109 од 18.08.2001. 

године, Ђурић Гојку, сину Гојка из 

Градишке, додијељено је на коришћење 

ради комплетирања грађевинског плаца 

непосредном погодбом, неизграђено 

грађевинско земљиште државне својине, 

означено као к.ч. бр. 1853/27 ЧАИРА, 

њива 3. кл. у пов. од 177 m², тада уписана 

у п.л. бр. 691 к.о. Градишка-село. Тим 

рјешењем пропуштено је да се одлучи о 

накнади за додијељено земљиште, с тим 

да је тачком 2. истог наведено да ће се о 

накнади одлучити допунским рјешењем. 

 У сврху доношења допунског 

рјешења, по службеној дужности, 

прибављен је Записник о процјени 

вриједности предметног грађевинског 

земљишта Комисије за процјену 

вриједности грађевинског земљишта од 

07.06.2018. године, према којем је исто 

процијењено на 25,00 КМ/m². 

 Стога је, на основу напријед 

изложеног, одлучено као у диспозоитиву, 

а у складу са одредбом члана 204. Закона 

о општем управном поступку.  

 

Поука о правном лијеку: Против 

овог рјешења се не може изјавити жалба 

али се може покренути управни спор 

тужбом код Окружног суда у Бањалуци у 

року од 30 дана од дана пријема рјешења. 

Тужба се у два примјерка подноси суду. 

 

Број: 01-111-207/18                     

Датум: 25.10.2018. године                                                                                                                                

Градишка     

                

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Миленко Павловић с.р. 

 

 

 

 

____________________________________ 

 

На основу члана 4. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03), члана 18. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 

44/16), члана 41.  Закона о развоју малих 
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и средњих предузећа („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 50/13 и 56/13), 

члана 21. Статута „Развојне агенције 

Градишка“ Градишка и члана  87.  

Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број  4/17), 

Скупштина општине Градишка на 

сједници одржаној  дана  25. 10. 2018.  

године, д о н и ј е л а   је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е   

о  разрјешењу вршиоца дужности 

директора „Развојне агенције 

Градишка“ Градишка 

 1. Бојан Арамбашић, мастер 

инжењер менаџмента  из 

Градишке,разријешава  се  дужности в.д. 

директора „Развојне агенције Градишка“ 

Градишка  са даном 31.10. 2018. године. 

 2. Разријешење из тачке 1. се врши 

због истека периода на који је именовање 

извршено. 

3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће  објављено  у 

„Службеном гласнику општине 

Градишка“. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Бојан Арамбашић именован је за  

в.д. директора „Развојне агенције 

Градишка“ рјешењем Скупштине 

општине Градишка број:01-111-329/17   

од 28. 12. 2017. године. 

 Именовани је ступио на дужност  

даном уписа у судски регистар код 

Окружног привредног суда Бања Лука. 

 Како је период на који је 

именовање извршено истекао предложено 

је да се именовани разријеши дужности. 

 На основу наведеног, а на 

приједлог Начелника општине, рјешено је 

као у диспозитиву. 

 

   
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 

не може се уложити жалба, али се може 

покренути управни спор подношењем 

тужбе Окружном суду Бања Лука у року 

од 30 дана од дана пријема рјешења. 

Тужба се подноси непосредно суду у два 

примјерка. 

 

Број: 01-111-204/18                                               

Датум: 25.10.2018. године                                       

Г радишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Миленко Павловић с.р. 

 

____________________________________ 

 

На основу члана 4. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03), члана 16. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 

44/16), члана 40.  Закона о развоју малих 

и средњих предузећа („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 50/13 и 56/13), 

члана 15. Статута „Развојне агенције 

Градишка“ Градишка и члана  87.  

Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број  4/17), 

Скупштина општине Градишка на 

сједници одржаној  дана  25. 10. 2018.  

године,      д о н и ј е л а   је 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу в.д. члана Управног 

одбора „Развојне агенције Градишка“ 

Градишка  

      1. Богдан Вицановић из 

Романоваца, разријешава се  дужности 

в.д. члана Управног одбора „Развојне 

агенције Градишка“ Градишка са  31. 10. 

2018. године. 
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 2. Разријешење из претходне тачке 

се врши због постављања именованог на 

дужност в.д. директора Агенције. 

3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено  у 

„Службеном гласнику општине 

Градишка“. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 Богдан Вицановић именован је за  

в.д. члана Управног одбора Агенције 

рјешењем Скупштине општине Градишка 

број: 01-111-330/17 од 28. 12.2017. 

године. 

 Како је именовани постављен за 

в.д. директора Агенције  неопходно је да 

се изврши разријешење јер директор не 

може бити и члан Управног одбора 

Агенције. 

 На основу наведеног, а по 

приједлогу Начелника општине,  рјешено 

је као у диспозитиву. 

 

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења не може се уложити жалба, али 

се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду Бања 

Лука у року од 30 дана од дана пријема 

рјешења. Тужба се подноси непосредно 

суду у два примјерка. 

 
Број: 01-111-205/18                                              

Датум: 25.10.2018. године                                      

Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК  

    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

      Миленко Павловић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 4. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03), члана 18. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 

44/16), члана 41.  Закона о развоју малих 

и средњих предузећа („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 50/13 и 56/13), 

члана 21. Статута „Развојне агенције 

Градишка“ Градишка и члана  87.  

Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број  4/17), 

Скупштина општине Градишка на 

сједници одржаној  дана  25. 10. 2018.  

године,  д о н и ј е л а   је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о  именовању вршиоца дужности 

директора „Развојне агенције 

Градишка“ Градишка 

 

1. Богдан Вицановић, дипл 

политиколог  из Романоваца, именује  

се за вршиоца дужности директора 

„Развојне агенције Градишка“ 

Градишка  са даном 01. 11. 2018. 

године. 

2. Именовање из тачке 1. се врши на 

период до окончања поступка избора 

директора по јавном конкурсу на 

мандатни период. 

3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће  објављено  у 

„Службеном гласнику општине 

Градишка“. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Досадашњи в.д. директора 

„Развојне агенције Градишка“ разријешен 

је дужности. 

 Именовани испуњава услове 

прописане Статутом Агенције, а ступиће 

на дужност даном уписа у судски 

регистар код Окружног привредног суда 

Бања Лука. 

 Вршилац дужности директора 

„Развојне агенције Градишка“ Градишка 

именује се до завршетка поступка 

именовања по јавном јконкурсу. 

 На основу наведеног, а на 

приједлог Начелника општине, рјешено је 

као у диспозитиву. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 

не може се уложити жалба, али се може 

покренути управни спор подношењем 

тужбе Окружном суду Бања Лука у року 

од 30 дана од дана пријема рјешења. 

Тужба се подноси непосредно суду у два 

примјерка. 

 

Број: 01-111-202/18                                         

Датум: 25.10.2018. године     

Градишка                                                                

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Миленко Павловић с.р. 

 

____________________________________ 

 

На основу члана 4. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03), члана 16. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 

44/16), члана 40.  Закона о развоју малих 

и средњих предузећа („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 50/13 и 56/13), 

члана 15. Статута „Развојне агенције 

Градишка“ Градишка и члана  87.  

Статута општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број  4/17), 

Скупштина општине Градишка на 

сједници одржаној  дана  25. 10. 2018.  

године,      д о н и ј е л а   је 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању в.д. члана Управног 

одбора „Развојне агенције Градишка“ 

Градишка 

  

      1. Младен Бабић, дипл. инжењер 

пољопривреде из Градишке, именује се за 

в.д. члана Управног одбора „Развојне 

агенције Градишка“ Градишка са 01. 11. 

2018. године. 

 2. Именовање из претходне тачке 

врши се на период до окончања поступка 

избора члана  Управног одбора по јавном 

конкурсу. 

3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено  у 

„Службеном гласнику општине 

Градишка“. 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 Досадашњи в.д. члана Управног 

одбора Агенције Богдан Вицановић 

разријешен је дужности због именовања 

на позицију в.д. директора Агенције. 

 Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима 

Републике Српске је прописано да се до 

избора управног одбора на мандатни 

период именују вршиоци дужности 

чланова управног одбора. 

 Именовани испуњава услове за 

члана Управног одбора прописане 

Статутом Агенције.  

 На основу наведеног, а по 

приједлогу Начелника општине,  рјешено 

је као у диспозитиву. 

 

 

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог 

рјешења не може се уложити жалба, али 

се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду Бања 

Лука у року од 30 дана од дана пријема 

рјешења. Тужба се подноси непосредно 

суду у два примјерка. 

 

Број: 01-111-203/18                                             

Датум: 25.10.2018. године                                     

Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Миленко Павловић с.р. 
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____________________________________ 

На основу члана 48.  Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и  члана 

87. Статута општине Градишка 

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 4/17),  Скупштина  општине 

Градишка на сједници одржаној дана  25. 

10. 2018. године  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају 

дужности в.д. директора „Развојне 

агенције Градишка“ Градишка 

 

 1. Именује се Комисија за 

примопредају дужности  између 

досадашњег в.д. директора  „Развојне 

агенције Градишка“ Градишка Бојана 

Арамбашића и именованог в.д. директора 

Богдана Вицановића(у даљем тексту: 

Комисија) у саставу:           

- Драган Ђаковић, предсједник,  

- Вања Сладојевић, замјеник 

предсједника, 

- Дарко Врховац, члан, 

- Верица Вујат, замјеник члана, 

- Саша Панић, члан, 

- Горана Ђукић, замјеник члана. 

 

2. Задатак Комисије је да 

присуствује примопредаји дужности в.д. 

директора из тачке 1. Рјешења и о 

извршеној примопредаји дужности 

сачини записник кога потписију: 

 - лице које предаје дужност, 

 - лице које прима дужност и 

 - чланови Комисије. 

 

3. О извршењу овог рјешења 

стараће се Начелник општине и 

именована комисија. 

 

4. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено  у 

„Службеном гласнику општине 

Градишка“. 

 

 

Број: 01-111-206/18                                                                        

Датум: 25.10.2018. године                                                         

Градишка  

                                                                                    

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Миленко Павловић с.р. 
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____________________________________ 

____________________________________ 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 59. став (1.) 

алинеја 8. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 97/16), члана 48. став (4.) Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), чл. 16. и 19. Уредбе о 

начелима за унутрашњу организацију и 

систематизацију радних мјеста у градској, 

односно општинској управи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 10/17), 

чл. 5. и 22. Уредбе о категоријама, 

звањима и условима за обављање послова 

службеника у јединицама локалне 

самоуправе  („Службени гласник 

Републике Српске“, број  10/17)  и члана 

88., тачка 8), Статута општине Градишка 

(„Службени гласник општине Градишка“,  

број 4/17), Начелник општине Градишка            

д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

измјенама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији  и 

систематизацији радних мјеста 

Општинске управе општине Градишка 

 

Члан 1. 

 

 У Правилнику о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске управе општине 

Градишка („Службени гласник општине 

Градишка“, бр. 2/18 и 4/18)   ( у даљем 

тексту : Правилник ), у члану 20. врше се 

сљедеће измјене и допуне:  

 

- под 02- СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНЕ   

 

- У Одсјеку за локални економски 

развој  радно мјесто „02.027 

Самостални стручни сарадник за 

развојне пројекте“ се брише и под 

истом шифром систематизује радно 

мјесто „Стручни савјетник за развојне 

пројекте – 1 извршилац“, послије 

радног мјеста  „02.027 Стручни 

савјетник за развојне пројекте“   

систематизује се радно мјесто „02.139 

Самостални стручни сарадник за 

развојне пројекте-преводилац - 1 

извршилац“.  

 

      Укупан број извршилаца у Служби 

„26“ замјењује се бројем „27“. 

 

 -  под   10. -   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈЕ 
 

 

      Послије радног мјеста  „10.132 

Инспектор за храну“ систематизује се 

ново радно мјесто „10.140 Инспектор за 

санитарну заштиту - 1 извршилац“.  

 Укупан број извршилаца у Одјељењу 

„19“ замјењује се бројем „20“. 

 

 Свеукупан број извршилаца  „172“ 

замјењује се бројем  „174“. 

 

Члан 2. 

 

У члану 21. Правилника врше се 

слиједеће измјене и допуне: 

У Служби Начелника општине у  

Одсјеку  за локални економски развој   

систематизују се нова радна мјеста са 

шифрама, описом послова, условима, 

описом сложености, самосталности у 

раду, одговорности,   пословне 

комуникација  и бројем извршилаца како 

слиједи: 
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02.027 

Стручни савјетник за развојне пројекте 
 

- учествује у припреми стратешких и других развојних пројеката 
значајних за Општину; 

- прати јавне конкурсе за додјелу новчаних средстава за пројекте у 
свим областима; 

- активно учествује у раду пројектног  тима; 
- прикупља приједлоге за пројекте; 
- активно се едукује из области израде и праћења реализације 

домаћих и   
- међународних пројеката за донаторска средства; 
- израђује сложеније  идејне пројекте; 
- сарађује са развојним агенцијама и организацијама које се баве 

пројектовањем; 
- прикупља, сређује, евидентира, контролише и обрађује податке 

према 
- методолошким и другим упутама, 
- учествује у припреми годишњег плана аплицирања на екстерне 

изворе финансирања; 
- води евиденцију пријављених пројеката; 
- учествује у припреми стратешких докумената Општине, 
- израђује акционе планове за извршење стратегије развоја општине; 
- учествује у изради програма капиталних инвестиција; 
- учествује у изради  годишњег плана рада и извјештаја о раду 

Одсјека; 
- одговара за законито, ажурно и благовремено обављање послова и 
- обавља и друге послове по налогу  шефа одсјека. 

 
Услови:  - четворогодишњи студиј, завршен Економски факултет или  
први циклус студија одговарајућег смјера са најмање 240 ECTS бодова 
или еквивалент, 
-  радно искуство у траженом степену образовања: три (3) године, 
-  стручни испит за рад у управи, познавање енглеског језика и познавање 
рада на рачунару. 
Статус: службеник треће категорије 
Сложеност: - сложени послови које се односе на рјешавање сложених 
проблема и задатака те пружање савјета и стручне помоћи непосредном 
руководиоцу. 
Самосталност у раду: - самосталност у раду ограничена је повременим 

надзором непосредног руководиоца, те општим и посебним упутством 

истог. 

Одговорност: - одговара за правилну примјену методологије рада, 

поступака и стручних техника, те спровођење општих аката из одређене 

области, 

- одговара за законито, благовремено и ефикасно извршење послова, 

- за свој рад одговара непосредном руководиоцу. 
Пословна комуникација: - контакти унутар и изван органа у сврху 
прикупљања и размјене информација. 

1 
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02.139 

Самостални стручни сарадник за развојне пројекте-преводилац 

 

- врши превођење свих текстова са енглеског на српски језик и 

превођење  текстова на српском језику на енглески језик за 

потребе Општинске управе и органа Општине, 

- ради као преводилац за енглески језик у комуникацији 

општинских службеника и функционера Општине приликом 

посјета међународних делегација; 

- прати јавне позиве за инвестирање објављене на енглеском језику 

и врши превођење истих на српски језик; 
- учествује у изради инвестиционих елабората, пословних зона, 

развојних програма и пројеката; 
- учествује у припреми годишњих планова  и програма рада 

Одсјека; 
- учествује у пословима  стратешког планирања;               
- израђује извјештаје о реализацији стратегије развоја и изврше 

годишњих акционих планова; 
- учествује у припреми стратешких и других развојних пројеката 

значајних за Општину; 
- прати јавне конкурсе за додјелу новчаних средстава за пројекте у 

свим областима; 
- учествује у изради пројеката у поступку апликације за донаторска 

средства са  финансијског аспекта; 
- активно се едукује из области израде и праћења реализације 

домаћих и међународних пројеката за донаторска средства; 
- оперативно припрема и анализира стратешке и друге развојне 

пројекате од посебног интереса и значаја за Општину; 
- прикупља и анализира извјештаје и информације о неопходној 

документацији за апликације претприступним фондовима ЕУ; 
- ангажује се на властитој едукацији и прати најновија сазнања из 

дјелокруга рада Одсјека; 
- врши координацију са осталим општинским службама и 

републичким институцијама и јавним  предузећима у смислу 
прикупљања неопходне документације; 

- одговара за законито, ажурно и благовремено обављање послова и 
- обавља и друге послове по налогу  Шефа Одсјека и Начелника 

Службе. 
Услови: - четворогодишњи студиј, професор енглеског језика и 
књижевности или први циклус студија одговарајућег смјера са најмање 
240 ECTS бодова или еквивалент, 
-  радно искуство у траженом степену образовања: три (3) године,  
- стручни испит за рад у управи и познавање рада на рачунару. 
Статус: службеник пете категорије 
Самостални стручни сарадник првог звања 
Сложеност: - сложени послови у којима се примјењују прописи, утврђени 
методи рада, поступци и стручне технике у оквиру дјелокруга рада. 
Самосталност у раду: - самосталност у раду ограничена је повременим 

надзором и помоћи непосредног руководиоца у рјешавању сложених 

стручних питања. 

Одговорност: - одговара за правилну примјену метода рада, поступака 

или стручних техника 

- одговара за законито, благовремено и економично извршавање 

повјерених послова, 

- за свој рад одговора шефу Одсјека и начелнику Службе. 
Пословна комуникација: контакти унутар и изван органа у којима је 
понекад потребно да се дјелотворно пренесу информације које служе 
остваривању циљева рада.  
 

1 
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У Одјељењу за инспекције систематизује се  

радно мјесто  са шифром, описом послова, 

условима, описом сложености, самосталности 

у раду, одговорности, пословне комуникација 

и бројем извршилаца како слиједи: 

 

 
 

10.140 

Инспектор за санитарну заштиту 

 

- обавља послове утврђене Законом о инспекцијама у Републици 

Српској, обилази  терен по службеној дужности или по пријави, 

врши инспекцијски надзор и предузима мјере у области коју 

покрива; 

- израђује извјештаје, води интерну евиденцију управних 

предмета; 

- иницира мјере за унапређење стања у области коју надзире; 

- одговара за стање у области за коју је инспекцијски надлежан; 

- доставља редовне и годишње оперативне планове и тромјесечне 

- извјештаје о свом раду начелнику Одјељења  и републичким 

органима; 

- по овлашћењу обавља послове  инспектора за храну; 

- одговара за законито, ажурно, благовремено и ефикасно 

спровођење прописаних законских мјера из своје надлежности и 

- обавља и друге послове које му у надлежност стави начелник 

Одјељења.   
Услови: - четворогодишњи студиј - звање дипломирани санитарни 
инжењер, доктор медицине, дипломирани инжењер прехрамбене 
технологије, дипломирани инжењер пољопривреде за прехрамбену 
технологију или дипломирани инжењер пољопривреде за прераду и 
контролу пољопривредних производа или први циклус студија наведених 
звања са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, 
- радно искуство у траженом степену образовања: три (3) године, 
Посебни услови: стручни испит за рад у управи , рад на рачунару и 
возачка дозвола „Б“ категорије.  
Статус: службеник четврте категорије 
Сложеност послова: - сложени послови у којима се примјењују утврђене 
методе рада, поступци или стручне технике. 
Самосталност у раду: - самосталност у раду ограничена је повременим 

надзором и помоћи непосредног руководиоца у рјешавању сложених 

стручних питања. 

Одговорност: - одговара за правилну примјену метода рада, поступака 

или стручних техника, 

- да у вршењу надзора предузме, предложи или одреди мјеру за коју је 

овлаштен, 

- да предложи или покрене поступак пред надлежним органом због 

утврђене 

  незаконистости, односно неисправности, 

- да не прекорачи своја законска овлаштења, 

- да поступа у складу са Кодексом  службеника и Кодексом инспектора, 

- да својом грешком не проузрокује материјалну или нематеријалну штету 

субјекту,  

-  за свој рад  одговоран је начелнику одјељења. 
Пословна комуникација: - контакти унутар и изван органа у којима је 
потребно да се дјелатворно пренесу информације које служе остваривању 
циљева рада. 
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Члан 3. 

 

Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

Број: 02-022-441/18  

Датум:  25.10.2018. године 

Градишка   

  

   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

 

____________________________________ 

 

На основу члана 82. став (3) Закона 

о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16) и 

члана88. Статута Општине Градишка 

(''Службени гласник општине Градишка'', 

број 4/17), Начелник општине  д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјени Правилника о додјели 

једнократне новчане помоћи за 

обављање асистиране репродукције-

вантјелесне оплодње 

 

Члан 1. 

 

 У Правилнику о додјели 

једнократне новчане помоћи за обављање 

асистиране репродукције-вантјелесне 

оплодње („Службени гласник општине 

Градишка“, бр. 3/14 и 5/18) у члану2. 

алинеја 3, ријеч „двије“ замјењује се 

ријечју „три“. 

Члан 2. 

 

У члану 4. алинеја 2, ријеч „двије“ 

замјењује се ријечју „три“. 

 

Члан 3. 

 

У члану 7. ријечи „прву и другу“ 

замјењују се ријечима „прву, другу и 

трећу“. 

Члан 4. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Градишка“. 

 

Број:02-022-435/18 

Датум: 10.10.2018. године 

Градишка    

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

 

____________________________________ 

 

На основу члана 59.  став (1) тачка 

18)  и члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број  97/16) и члана 

68. став (1) тачка 21), члана 88.Статута 

Општине Градишка  („Службени гласник 

општине Градишка“, број  4/17), члана VI 

став 2. Одлуке о оснивању „Развојне 

агенција Градишка“- „РАГА“ („Службени 

гласник општине Градишка“ број 11/17) 

Начелник општине Градишка  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

о додјели средстава “Развојној 

агенцији Градишка-РАГА” 

 

I 

 

 Одобравају се средства у износу 

од 17.090,19 КМ (словима:седамнае-

стхиљададеведесет и 19/100КМ) 

„Развојној агенцији Градишка-РАГА“, 

Ул. „Видовданска“ 7, Градишка, на име 

трошкова пословања за мјесец  

Септембар 2018. године.  

 

II 

 

 Средства из тачке I ове одлуке 

обезбиједиће се из Буџета општине 
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Градишка за 2018. годину са позиције 415 

200 - грантови у земљи, преносом 

средстава на жиро рачун „ Развојне 

агенције Градишка-РАГА“ број 

5551000037101110 код Нове банке , а.д. 

Бања Лука, Филијала Градишка. 

 

III 

 

О извршењу ове одлуке стараће се  

Одјељење за финансије. 

 

IV 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику“ општине Градишка. 
 

Број: 02-022-433/18 

Датум: 04.10.2018. године 

Градишка  

   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 82. став (3) 

Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике Српске'', 

број 97/16), чл. 58. став о) и 88. Статута 

општине Градишка (''Службени гласник 

општине Градишка'', број 4/17) и тачке II 

Одлуке о висини мјесечног износа поклон 

честитке за новорођенче у 2018. години 

број:02-022-71/18 од 08.02.2018. године 

(''Службени гласник општине Градишка'', 

број 5/18), Начелник општине Градишка, 

доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели гранта-подршка наталитету 

(поклон честитка за новорођено дијете) 
 

I 
 

Овом одлуком се утврђује расподјела 

новчаних средстава са буџетске позиције 

416100 -  дознаке грађанима које се 

исплаћују из буџета општине-подршка 

наталитету (поклон честитка за 

новорођено дијете, у укупном износу од  

4.050,00 КМ  (словима: четирихи-

љадепедесет  и 00/100КМ). 
 

II 
 

Уплату средстава из тачке I ове одлуке, за 

свако новорођено дијете у СЕПТЕМБРУ  

2018. године у износу од 150,00 КМ 

(словима:стотинупедесетконвертибилних

марака и 00/100), вршиће се на текући 

рачун родитеља дјетета. 
  

III 
 

Саставни дио ове одлуке је списак 

новорођене дјеце у СЕПТЕМБРУ  2018. 

године и изводи из МК за свако 

новорођенче. 
 

IV 
 

О извршењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за финансије. 
 

V 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном 

гласнику општине Градишка''. 
                                             

Број: 02-022-427/18                                                                           

Датум: 03.10.2018. године 

Градишка  

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 59.  став (1) тачка 

18)  и члана 82. став (3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број  97/16) и члана 

68. став (1) тачка 21), члана 88.Статута 
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Општине Градишка  („Службени гласник 

општине Градишка“, број  4/17), 

Начелник општине Градишка  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

о додјели средстава КП „Градска 

чистоћа“ а.д. Градишка 
 

I 

 Одобравају се средства у износу 

од 9.968,40 КМ (словима: деветхиљада-

деветстотинашездесетосам и 40/100КМ) 

КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка, у 

сврху суфинансирања  Пројекта 

„Депоније су све веће, рециклирај, јер 

отпад није смеће“.  

 

II 

 Средства из тачке I додјељују се на 

основу Изјаве о прихватању партнерства 

са КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка 

на Пројекту „Депоније су све веће, 

рециклирај, јер отпад није смеће“ број 02-

022-356/17 од 09.10.2017. године и тачке 

2.3 Анекса 1 Јавног конкурса за 

додјељување средстав за суфинансирање 

програма и пројеката из области заштите 

животне средине за 2017.годину 

 

III 

 Средства из тачке I ове одлуке 

обезбиједиће се из Буџета општине 

Градишка за 2018. годину, преносом 

средстава на жиро рачун КП „Градска 

чистоћа“ а.д. Градишка број: 551-033-

00011507-24 код Уникредит банке, а.д. 

Бања Лука, филијала Градишка. 

 

IV 

О извршењу ове одлуке стараће се  

Одјељење за финансије. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику“ општине Градишка. 

 

Број: 02-022-439/18 

Датум: 22.10.2018. године 

Градишка  

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 82. став (3) 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

,број 97/16), члана 88. Статута Општине 

Градишка („Службени гласник општине 

Градишка, број 4/17) Начелник општине 

доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању Радне групе за 

реализацију манифестације „Дани 

Градишке у Србији“ 

 

                    

I 

 

Именује се Радна група за 

реализацију манифестације „Дани 

Градишке у Србији“ у  саставу: 

 

1. Бојан Вујиновић              координатор, 

2. Бојан Вујчић            члан, 

3. Вељко Јовановић            члан, 

4. Драгана Илић            члан, 

5. Петра Лукић Мирковић члан, 

6. Милован Чикић  члан, 

7. Мирослав Вуковић члан, 

8. Драшко Видовић  члан. 

 

 

II 

 

Задатак Радне групе је да сачини 

Програм манифестације „Дани Градишке 

у Србији“ и да исту реализује у Београду. 

 

 

 



31.10.2018.             „Службени гласник општине Градишка“ – број 13/18           Страна   70 

 

III 

 

Рјешење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-190/18 

Датум: 09.10.2018. године 

Градишка  

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 82. став (3) 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

,број 97/16), члана 88. Статута Општине 

Градишка („Службени гласник општине 

Градишка, број 4/17) Начелник општине 

доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању Радне групе  за 

организацију Mанифестације 

„Градишка зимa 2018/2019“                    

 

I 

 

Именује се Радна група за 

организацију манифестације „Градишка 

зимa 2018/2019“ у саставу: 

 

1. Данка Мирјанић, ЈУ „Туристичка 

организација општине Градишка“,  

предсједник 

2. Давор Глишић, Одјељење за друштвене   

дјелатности, члан 

3. Иван Раденовић, Одјељење за 

друштвене дјелатности, члан 

4. Бојан Вујиновић, ЈУ Завичајни музеј 

Градишка, члан 

5. Жељко Благојевић, ЈУ Културни 

центар Градишка, члан 

6. Мирослав Вуковић, ЈУ Културни 

центар Градишка, члан 

7. Петра Лукић Мирковић, Служба 

Начелника општине, члан 

8. Милан Вујић, ЈУ Завичајни музеј 

Градишка, члан. 

II 

 

Задатак Радне групе  је да сачини 

Програм и организује Манифестацију 

„Градишка зима 2018/19“. Програм 

Манифестације треба да садржи преглед 

појединачних манифе-стација, са 

потребним трошковима и носиоцима 

активности сваке од манифестација. 

Програм Манифестације радна 

група треба да достави Начелнику 

општине најкасније до 01.11.2018. године. 

 

III 

 

Рјешење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-195/18 

Датум: 11.10.2018. године 

Градишка  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 49. став (3) тачка 

б) Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени 

гласник Републике Српске“ број 121/12), 

члана 59. став (1), тачка 10)  Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Спске“ број 97/16),  и члана 

88. Статута општине Градишке 

(„Службени гласник општине Градишка“ 

број 4/17), Начелник општине Градишка, 

доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању повјереника Цивилне 

заштите општине Градишка 

 

      1. Именују се повјереници Цивилне 

заштите општине Градишка у саставу: 
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       1) Шврака Далибор, предсједник МЗ 

Бистрица, 

       2) Радонић Драгомир, предсједник 

МЗ Бок Јанковац, 

       3) Бенцуз Љубиша, предсједник МЗ 

Брестовчина, 

       4) Грбић Илија, предсједник МЗ 

Врбашка,  

       5) Звјерац Миодраг, предсједник МЗ 

Гашница, 

       6) Панић Звјездан, предсједник МЗ 

Горњи Подградци, 

       7) Шмитран Ненад, предсједник МЗ 

Грбавци, 

       8) Обрадовић Младен, предсједник 

МЗ Драгељи, 

       9) Париповић Жељко, предсједник 

МЗ Доња Долина, 

      10) Павић Игор, предсједник МЗ 

Козинци, 

      11) Бајић Ненад , предсједник МЗ 

Лужани, 

      12) Нинић Драган, предсједник МЗ 

Машићи, 

      13) Пауковић Синиша,  предсједник 

МЗ Нова Топола, 

      14) Јанковић Горан,  предсједник МЗ 

Ново Село, 

      15) Хевешевић Мурис, предсједник 

МЗ Орахова 

      16) Микић Данка, предсједник МЗ 

Сењак, 

      17) Перић Горан, предсједник МЗ 

Мачковац , 

      18) Мајданац Жељко, предсједник МЗ 

Кијевци, 

 

2. Именовани повјереници 

Цивилне заштите одговорни су за 

спровођење мјера којима се обезбјеђује 

учешће грађана у спровођењу 

самозаштите као и мјера заштите и 

спасавања те активности које се спроводе 

у акцијама заштите и спасавања људи и 

материјалних добара на територији МЗ 

којом предсједава. 

3. Повјеренике Цивилне заштите 

на подручју општине Градишка 

мобилизира Начелник Општине у случају 

непосредне опасности, ванредног стања 

те појаве елементарне несреће или друге 

врсте несрећа на подручју општине 

Градишка или територији МЗ која је 

угрожена и исти су дужни одзвати се 

позиву. 

 

4. Повјереници Цивилне заштите 

обављају и друге послове дефинисане 

Законом о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама. 

 

5. Ово рјешење ступа на снагу 

даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику општине 

Градишка“. 

 

 

Број: 02-111-196/18 

Датум: 17.10.2018. године 

Градишка  

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

 

____________________________________ 

 

На основу члана 22., став (1), тачка 

б), подтачка 6 и члана 44. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник 

Републике Српске“ број 121/12), члана 

82., став (3) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Спске“ 

број 97/16), члана 3., став 1 Одлуке о 

формирању Штаба за ванредне ситуације 

општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“ број 4/13) и члана 88. 

Статута општине Градишке („Службени 

гласник општине Градишка“ број 4/17), 

Начелник општине Градишка доноси 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о измјени Рјешења о именовању 

Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Градишка 

 

 

1. У рјешењу о именовању Општинског 

штаба за ванредне ситуације општине 

Градишка број: 01-111-128/18 од 

31.05.2018.године („Службени гласник 

општине Градишка“ број 8/18) у тачци 1. 

подтачке 11) и 13) мјењају се и гласе: 

  

      „11)  Мишо Чагљевић, 

„Електродистрибуција“ Градишка, за 

члана Штаба, 

        13) Борко Девић, „Црвени крст“ 

Градишка, за члана Штаба,“ 

        

2. О извршењу овог рјешења стараће се 

Служба Начелника општине. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-186/18 

Датум: 04.10.2018. године 

Градишка  

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 118. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13, 

106/15 и 3/16), члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16) и члана 88. 

Статута Општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број 4/17),  

Начелник општине  д о н о с и: 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању надзорног органа 

 

I 
 

За надзорни орган на пословима извођења 

радова на санацији клизишта на 

територији   општине Градишка према 

уговору о набавци радова број : 02-022-

260/18 од 16.07.2018. године именује се 

Бранислав Савић дипл. инж. грађ. из 

Градишке,  Начелник Одјељења за 

комуналне и стамбене послове. 

 

II 
 

Задатак надзорног органа је вршење 

стручног надзора над извођењем радова 

из тачке I у смислу члана 119. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13, 

106/15 и 3/16).                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у  „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-187/18 

Датум: 04.10.2018. године 

Градишка  

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 118. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13, 

106/15 и 3/16), члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16) и члана 88. 

Статута Општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број 4/17),  

Начелник општине  д о н о с и: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 о именовању надзорног органа 

 

I 
 

За надзорни орган на пословима извођења 

радова на реконструкцији улице Ивана 

Горана Ковачића према уговору о 

набавци радова број : 02-022-379/18 од 

10.09.2018. године именује се Бранислав 

Савић дипл. инж. грађ. из Градишке,  

Начелник Одјељења за комуналне и 

стамбене послове. 

 

II 
 

Задатак надзорног органа је вршење 

стручног надзора над извођењем радова 

из тачке I у смислу члана 119. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13, 

106/15 и 3/16).                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у  „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-188/18 

Датум: 04.10.2018. године 

Градишка  

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 118. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13, 

106/15 и 3/16), члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16) и члана 88. 

Статута Општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број 4/17),  

Начелник општине  д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању надзорног органа 

 

I 
 

За надзорни орган на пословима извођења 

радова на реконструкцији улица у МЗ  

Милошево Брдо према уговору о набавци 

радова број : 02-022-380/18 од 05.09.2018. 

године именује се Бранислав Савић дипл. 

инж. грађ. из Градишке,  Начелник 

Одјељења за комуналне и стамбене 

послове. 

II 
 

Задатак надзорног органа је вршење 

стручног надзора над извођењем радова 

из тачке I у смислу члана 119. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13, 

106/15 и 3/16). 

                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у  „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-189/18 

Датум: 09.10.2018. године 

Градишка  

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 118. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13 и 

106/15), члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16) члана 11. 

Уговора о набавци радова број: 02-022-

419/18 од 03.10.2018. године  и члана 88. 

Статута Општине Градишка („Службени 
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гласник општине Градишка“, број 4/17),  

Начелник општине  д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању надзорног органа 

 

I 
 

За надзорни орган на пословима извођења 

радова на санацији саобраћајних објеката 

на улицама у мјесној заједници Горњи 

Подградци по уговору о набавци радова 

број: 02-022-419/18 од 03.10.2018. године  

именује се Бранислав Савић дипл. инж. 

грађ. из Градишке, Начелник Одјељења 

за комуналне и стамбене послове. 

 

II 
 

Задатак надзорног органа је вршење 

стручног надзора над извођењем радова 

из тачке I у смислу члана 119. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13, 

106/15 и 3/16). 

                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у  „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-199/18 

Датум: 25.10.2018. године 

Градишка  

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 118. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13 и 

106/15), члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16) члана 11. 

Уговора о набавци радова број: 02-022-

418/18 од 03.10.2018. године  и члана 88. 

Статута Општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број 4/17),  

Начелник општине  д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 о именовању надзорног органа 

 

I 
 

За надзорни орган на пословима извођења 

радова на санацији канала на улицама у 

мјесној заједници Јабланица по уговору о 

набавци радова број: 02-022-418/18 од 

03.10.2018. године  именује се Бранислав 

Савић дипл. инж. грађ. из Градишке, 

Начелник Одјељења за комуналне и 

стамбене послове. 

 

II 
 

Задатак надзорног органа је вршење 

стручног надзора над извођењем радова 

из тачке I у смислу члана 119. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13, 

106/15 и 3/16). 

                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у  „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

Број: 02-111-198/18 

Датум: 25.10.2018. године 

Градишка  

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 
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____________________________________ 

 

На основу члана 118. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13, 

106/15 и 3/16), члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16) члана 7. 

Уговора о набавци радова број 02-022-

369/18 од 07.09.2018. год. и члана 88. 

Статута Општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка“, број 4/17),  

Начелник општине  д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању надзорног органа 

 

I 

 

За надзорни орган на пословима извођења 

радова на изградњи резервоара за 

водоснабдјевање мјесне заједнице 

Орахова према уговору о набавци радова 

број : 02-022-369/18 од 07.09.2018. године 

именује се Ведран Кнежевић дипл. инж. 

грађ. из Градишке,  службеник  

Одјељења за комуналне и стамбене 

послове. 

II 
 

Задатак надзорног органа је вршење 

стручног надзора над извођењем радова 

из тачке I у смислу члана 119. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13, 

106/15 и 3/16).                                                                   

III 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у  „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-191/18 

Датум: 11.10.2018. године 

Градишка  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 82.став (3)Закона 

о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16), 

члана 88. Статута општине Градишка 

(“Службени гласник општине Градишка”, 

број 4/17) и члана 10. Одлуке о 

стипендирању студената са подручја 

општине Градишка (“Службени гласник 

општине Градишка”, бр. 11/13, 8/14 и 

8/17),   Начелник општине, д о н о с и 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за утврђивање 

дефицитарних занимања на подручју 

Општине Градишка у академској 2018/19. 

години 

 

1. Именује се Комисија за 

утврђивања дефицитарних занимањана 

подручјуОпштине Градишка у 

академској2018/19. години (у даљем 

тексту: Комисија) у саставу: 

 

 - Давор Глишић – Одјељење за 

друштвене дјелатности, предсједник, 

 - Обренка Балта – Завод за 

запошљавање РС Биро Градишка, члан и 

 - Бранко Стојнић – Одјељење за 

привреду и пољопривреду, члан. 

 

 2. Задатак Комисије је да утврди 

листу дефицитарних занимања на 

подручју Општине Градишка у академској 

2018/19. години. 

 

 3. Административне и техничке 

послове за потребе Комисије обављаће 

Одјељење за друштвене дјелатности. 

 

 4. Ступањем на снагу овог 

рјешења престаје да важи Рјешење о 

именовању Комисије за утврђивање 

дефицитарних занимања на подручју 

Општине Градишка, број: 02-111-305/17 

од 31.10.2017. године („Службени гласник 
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општине Градишка“, број 9/17). 

 

 5. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Градишка“. 

 

Број: 02-111-197/18 

Датум: 25.10.2018. године 

Градишка  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16), члана 10. 

Уговора о набавци робе број 02-022-

349/18 од 01.10.2018. године закљученог 

између општине Градишка и привредног 

друштва „Пештан“ д.о.о. Лакташи и 

члана 88. Статута Општине Градишка 

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 4/17),  Начелник општине д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 о давању овлашћења 

 

I 
 

Овлашћује се Милан Шкондрић дипл. 

инж, грађ. из Градишке руководилац тех. 

припреме у КП “Водовод“ Градишка  да у 

име Општине Градишка као наручиоца 

робе прати реализацију уговорних 

обавеза добављача из уговора о набавци 

робе број 02-022-349/18 од 01.10.2018. 

године закљученог између општине 

Градишка и привредног друштва 

„Пештан“ д.о.о. Лакташи. 

 

II 
 

Ово овлашћење је  ограниченог 

временског трајања и траје до потпуне 

релаизације уговора из тачке I.                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у  „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

Број: 02-111-209/18 

Датум: 26.10.2018. године 

Градишка  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), тачке 

150. Упутства о спровођењу канце-

ларијског пословања републичких органа 

управе („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 31/05, 5/06, 10/06, 

10/07,31/09, 43/09, 74/09, 99/09, 98/10, 

111/10 и 25/11) и члана 88. Статута 

општине Градишка („Службени гласник 

општине Градишка“, број 4/17), Начелник 

општине д о н о с и 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за излучивање 

безвриједне документарне грађе 

Општинске управе општине Градишка 

 
 

 1. Именује се Комисија за 

излучивање безвриједне документарне 

грађе настале у раду Општинске управе 

општине Градишка (у даљем тексту: 

Комисија) у сљедећем саставу: 

 

 1) Љиљана Дошен, предсједник, 

 2) Драган Ђаковић, члан и 

 3) Дејан Сладојевић, члан. 

 

 2. Задатак Комисије је да изврши 

излучивање документарне грађе наста-ле 

у раду Општинске управе општине 

Градишка, чији је рок чувања истекао. 
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 Комисија је дужна извршити 

излучивање до 30. 11. 2018. године у 

складу са Законом о архивској 

дјелатности и Упутством о спровођењу 

канцеларијског пословања републичких 

органа управе. 

 Комисије може у свом раду, по 

потреби,  консултовати Архив Републике 

Српске. 

 

 3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Градишка“. 

 

Број: 02-111-213/18 

Датум: 26.10.2018. године 

Градишка  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16), члана 24г 

Одлуке о управљању јавним просторима 

за паркирање моторних возила на 

подручју општине Градишка („Службени 

гласник општине Градишка бр. 2/17, 7/17 

и 11/17) и члана 88. Статута Општине 

Градишка („Службени гласник општине 

Градишка“, број 4/17),  Начелник 

општине  д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 
 

Основном суду Градишка одобрава се 

издавање четири годишње паркинг карте 

ради паркирања службених моторних 

возила Основног суда Градишка, без 

накнаде и то: 

 

За путничко моторно возило: „Фиат 

Пунто“ регистарска ознака Т58-Ј-859, за 

путничко моторно возило „Голф“ 

регистарска ознака Е97-Т-946, за 

путничко моторно возило „Хјундаи рег 

ознака 036-К-454 и Комби „Форд“ 

регистарска ознака К44-К-798. 

 

II 
 

О извршењу овог рјешења стараће се 

Одјељење за финансије општинске 

управе. 

                                                                  

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у  „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

Број: 02-370-999/18 

Датум: 24.10.2018. године 

Градишка  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 

Општинска управа  општине 

Градишка (0008140 Одјељење за 

финансије) 

 

- са позиције 412700 Расходи 

за стручне услуге износ од 

2.000,00 КМ 
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- на позицију 487200 

Трансфери ентитету износ 

од 2.000,00 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“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

Реалокацијa се врши због недовољно 

планираних средстава на конту 487200 

Трансфери ентитету, а са конта на којем 

има расположивих средстава 

 

Број: 02-400-70/18 

Датум: 05.06.2018. године 

Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

 у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 

Општинска управа  општине 

Градишка (0008150 Одјељење за 

привреду и пољопривреду) 

 

- са позиције 414100 Субвенције 

износ од 5.000,00 КМ 

 

- на позицију 412900 Остали 

некласификовани расходи износ 

од 5.000,00 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“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

 

У циљу исправног евидентирања 

трошкова, одобрава се реалокација 

средстава на позицију 412900 Остали 

некласификовани расходи 

(манифестације).  

 

Број: 02-400-69/18 

Датум: 07.06.2018. године 

Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 
 

___________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 
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1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице   

Остали буџетски корисници  (орг. код 

0008920 Туристичка организација) 

 

- са позиције 411100 Расходи за 

бруто плате запослених износ од 

680,00 КМ  

- на позицију 411400  Расходи за 

отпремнине и једнократне 

помоћи износ од 680,00 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“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

 

ЈУ „Туристичка организација“, обратила 

се захтјевом за реалокацијом новчаних 

средстава, број 1-Р/18 од  14.06.2018. 

године. Реалокација се врши због 

недовољно планирних средстава на конту 

411400 Расходи за отпремнине и 

једнократне помоћи.  

 

Број: 02-400- 68/18 

Датум: 25.06.2018. године 

Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 
___________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице   

Остали буџетски корисници  (орг. код 

008520 Културни центар) 

 

- са позиције 412200 Расходи по 

основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга износ од 

220,00 КМ  

- на позицију 418400 Расходи из 

трансакције размјене унутар 

исте јединице власти износ од 

220,00 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“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

ЈУ „Културни центар“, обратила се 

захтјевом за реалокацијом новчаних 

средстава, број   440/18 од 14.06.2018. 

године. Реалокација се врши због због 

недовољно планирних средстава на конту 

418400 Расходи из трансакције размјене 

унутар исте јединице власти.  

 

Број: 02-400-67/18 

Датум: 25.06.2018. године 

Градишка  

   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 
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____________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 

Општинска управа  општине 

Градишка (0008120 Служба 

начелника општине, 0008190 Остала 

буџетска потрошња и 0008210 

Одјељење за развој) 

 

- са позиције 415200 Грантови у 

земљи (210) износ од 40.000,00 КМ 

 

- на позицију 419100 Расходи по 

судским рјешењима (120) износ од 

15.000,00 КМ, 

- на позицију 413900 Трошкови 

затезних камата (190) износ од 

5.000,00 КМ и  

- на позицију 513100 Издаци за 

прибављање земљишта-

рј.имовинско-правних односа (120) 

износ од 20.000,00 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“. 

 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

Реалокацијa се врши због недовољно 

планираних средстава на наведеним 

контима, а са конта 415200 Грантови у 

земљи. 

 

Број: 02-400-66/18 

Датум: 25.06.2018. године 

Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 

Општинска управа  општине 

Градишка (0008150 Одјељење за 

привреду и пољопривреду) 

 

- са позиције 511100  Издаци за 

изградњу и прибављање зграда и 

објеката износ од 28.000,00 КМ 

 

- на позицију 511700 Издаци за 

нематеријалну имовину износ од 

28.000,00 КМ. 

 

2. За извршење овог рјешења 

задужује се Одјељење за финансије 

општине Градишка.   
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику општине 

Градишка“. 

 

 O б р а з л о ж е њ е 

 

Буџетом општине Градишка за 2018. 

годину, средства за израду земљишне 

основе планирана су на конту 511100 

Издаци за изградњу. У циљу исправног 

евидентирања трошкова, одобрава се 

реалокација средстава у износу од 

28.000,00 КМ  на позицију 511700 Издаци 

за нематеријалну имовину. 

 

Број: 02-400-65/18 

Датум: 25.06.2018. године 

Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 

Општинска управа  општине 

Градишка (0008125 Професионална 

ватрогасна јединица и 0008140 

Одјељење за финансије) 

 

- са позиције 412900 Остали 

некласификовани расходи (140) 

износ од 5.100,00 КМ 

- на позицију 412900 Остали 

некласификовани расходи (125) 

износ од 5.100,00 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“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

Буџетом општине Градишка за 2018. 

годину, средства за систематски преглед 

радника  планирана су на конту 412900 

Остали некласификовани расходи. 

Одобрава се реалокација средстава у 

износу од 5.100,00 КМ  на исту позицију 

(412900), али на организациону јединицу 

- Професионална ватрогасна јединица. 

 

Број: 02-400-64/18 

Датум: 25.06.2018. године 

Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава у 

буџету општине Градишка за 2018. 

годину 
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1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице   

Остали буџетски корисници  (орг. код 

0008300 Центар за социјални рад) 

 

- са позиције 638100 Остали 

издаци из трансакција са другим 

јединицама власти износ од 

600,00 КМ  

- на позицију 418400 Расходи из 

трансакције размјене унутар 

исте јединице власти износ од 

600,00 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“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

ЈУ „Центар за социјални рад“, обратила 

се захтјевом за реалокацијом новчаних 

средстава, број 07/403-3/18   од  25.06.18. 

године. Реалокација се врши због 

непланирног конта 418400 Расходи из 

трансакције размјене унутар исте 

јединице власти.  

 

Број: 02-400-63/18 

Датум: 25.06.2018. године 

Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

 

____________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице   

Остали буџетски корисници  (орг. код 

0008520 Културни центар) 

 

- са позиције 511300 Набавка 

опреме износ од 730,00 КМ  

- на позицију 631100 Издаци по 

основу пореза на додату 

вриједност  износ од 730,00 КМ. 

 

2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине 

Градишка.   

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у  „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

ЈУ „Културни центар“, обратила се 

захтјевом за реалокацијом новчаних 

средстава, број   503/18 од 10.07.2018. 

године. Реалокација се врши због 

недовољно планираних средстава на 

конту 631100 Издаци по основу пореза на 

додату вриједност.  

 

Број: 02-400- 62/18 

Датум: 10.07.2018. године 

Градишка  

   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 
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_________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка 

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице   Остали 

буџетски корисници  (орг. код 008510 

Завичајни музеј) 

- са позиције 412500 Расходи за текуће 

одр. износ од 460,00 КМ  

- на позицију 412900 Остали 

непоменути расходи износ од 460,00 

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“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

ЈУ „Завичајни музеј“, обратила се 

захтјевом за реалокацијом новчаних 

средстава, број  123/07-18 од 12.07.2018. 

године. Реалокација се врши на  конто 

412900 Остали непоменути расходи у 

износу од 460,00 КМ.  

 
Број: 02-400-61/18 

Датум: 16.07.2018. године 

Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

_______________________________________ 

                                                 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

 

 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице   Остали 

буџетски корисници  (орг. код 00 8400 

ЈПУ „Лепа Радић“) 

 

- са позиције 411200  Расходи за 

бруто накнаде износ од 3.000,00 КМ  

- на позицију 412900 Остали 

непоменути расходи износ од 

3.000,00 КМ. 

 

 

2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине 

Градишка.   

 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у  „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

 

O б р а з л о ж е њ е 
 

 

ЈПУ „Лепа Радић“, обратила се захтјевом 

за реалокацијом новчаних средстава, број 

577/18 од 27.06.2018. године. Средства су 

обезбјеђена из трансфера Министарства 
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просвјете РС (играонички програм - 

припрема дјеце за полазак у школу). 

 

Број: 02-400-60/18 

Датум: 16.07.2018. године 

Градишка    
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 

Општинска управа  општине 

Градишка (0008150 Одјељење за 

привреду и пољопривреду) 

 

- са позиције 414100 Субвенције 

износ од 10.000,00 КМ 

 

- на позицију 412900 Остали 

некласификовани расходи износ од 

10.000,00 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“. 

 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

У циљу исправног евидентирања 

трошкова, одобрава се реалокација 

средстава на позицију 412900 Остали 

некласификовани расходи 

(манифестације).  

 

Број: 02-400-59/18 

Датум: 18.07.2018. године 

Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице   

Остали буџетски корисници  (орг. код 

008920 Туристичка организација) 

 

- са позиције 412300  Режијски 

трошкови износ од 250,00 КМ  

 

- на позицију 412500 Расходи за 

текуће одр. износ од 250,00 КМ. 

 

2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине 

Градишка.   
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у  „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

ЈУ „Туристичка организација“, обратила 

се захтјевом за реалокацијом новчаних 

средстава, број 2-Р/18 од  10.07.2018. 

године. Реалокација се врши због 

недовољно планирних средстава на конту 

412500 Расходи за текуће одржавање.  

 

Број: 02-400-58/18 

Датум: 24.07.2018. године 

Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице   

Остали буџетски корисници  (орг. код 

0818004 Народна библиотека) 

 

- са позиције 411200  Расходи за 

бруто накнаде износ од 300,00 КМ  

- са позиције 411400  Расходи за 

отпремнине и једнократне помоћи 

износ од 700,00 КМ  

- са позиције 412600  Расходи за 

гориво износ од 300,00 КМ и  

- са позиције 511300 Набавка опреме 

износ од 500,00 КМ. 

 

- на позицију 412500 Расходи за текуће 

одр. износ од 200,00 КМ 

- на позицију 412900 Остали непоменути 

расходи износ од 900,00 КМ и 

- на позицију 412300 Режијски трошкови 

износ од 700,00 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“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

ЈУ „Народна библиотека“, обратила се 

захтјевом за реалокацијом новчаних 

средстава, број 265/18 од  16.07.2018. 

године. Реалокација се врши због 

недовољно планирних средстава на горе 

наведеним контима.   

 

Број: 02-400-57/18 

Датум: 24.07.2018. године 

Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 
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1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Општинска 

управа  општине Градишка (0008120 

Служба начелника општине, 0008150 

Одјељење за привреду и пољопривреду и 

0008210 Одјељење за развој) 

 

- са позиције 412700  Расходи за стручне 

услуге (210) износ од 5.000,00 КМ 

- са позиције 412900 Остали 

некласификовани расходи (210) износ 

од 5.000,00 КМ 

- са позиције 415200 Грантови у земљи 

(210) износ од 12.000,00 КМ и  

- са позиције 414100 Субвенције (150) 

износ од 23.500,00 КМ. 

 

- на позицију 513100 Издаци за 

прибављање земљишта (рј.имовинско-

правних односа)  износ од 500,00 КМ и 

- на позицију 415200 Грантови у земљи  

износ од 45.000,00 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“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

Реалокацијa се врши због недовољно 

планираних средстава на горе наведеним 

контима. 

 

Број: 02-400-56/18 

Датум: 24.07.2018. године 

Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

 

 

 

 

____________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

 

 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице   Остали 

буџетски корисници  (орг. код 0008400 

ЈПУ „Лепа Радић“) 

 

- са позиције 412200 Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних и 

комуникационих услуга износ од 100,00 

КМ. 

 

- на позицију 418400 Расходи из 

трансакције размјене унутар исте 

јединице власти износ од 100,00 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“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

ЈПУ „Лепа Радић“, обратила се захтјевом 

за реалокацијом новчаних средстава, број 

793-1/18 од  24.07.2018. године. 

Реалокација се врши због непланирног 
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конта 418400 Расходи из трансакције 

размјене унутар исте јединице власти.  

 

Број: 02-400-55/18 

Датум: 24.07.2018. године 

Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице   Остали 

буџетски корисници  (орг. код 0815017 

Средња стручна и техничка школа) 

 

- са позиције 412200 Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних и 

комуникационих услуга износ од 205,00 

КМ. 

 

- на позицију 418400 Расходи из 

трансакције размјене унутар исте 

јединице власти износ од 205,00 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“. 

 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

ЈУ „Средња стручна и техничка школа“, 

обратила се захтјевом за реалокацијом 

новчаних средстава, број  128/18 од 

19.06.2018. године. Реалокација се врши 

због непланирног конта 418400 Расходи 

из трансакције размјене унутар исте 

јединице власти.  

 

Број: 02-400-54/18 

Датум: 24.07.2018. године 

Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице   Остали 

буџетски корисници  (орг. код 0008510 

Завичајни музеј) 

 

- са позиције 412500 Расходи за текуће 

одр.износ од 1.000,00 КМ и 

- са позиције 412200 Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних и 

комуникационих услуга износ од 

1.000,00 КМ. 

 

- на позицију 412900 Остали непоменути 

расходи износ од 2.000,00 КМ. 
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      2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине 

Градишка.   

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у  „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

ЈУ „Завичајни музеј“, обратила се 

захтјевом за реалокацијом новчаних 

средстава, број 130/07-18 од 24.07.2018. 

године. Реалокација се врши на  конто 

412900 Остали непоменути расходи, ради 

већих издатака за изложбе и 

манифестације.  

 

Број: 02-400-43/18 

Датум: 24.07.2018. године 

Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Општинска 

управа  општине Градишка (0008120 

Служба начелника општине) 

 

- са позиције 511100  Издаци за изградњу 

и прибављање зграда и објеката износ 

од 861.000,00 КМ 

 

- на позицију 419100 Расходи по судским 

рјешењима  износ од 861.000,00 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“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

Средства у износу од 861.000,00 КМ се 

реалоцирају са конта 511100  Издаци за 

изградњу на конто 419100 Расходи по 

судским рјешењима,  да би се могла 

укњижити и измирити обавеза према 

„Крајина осигурању“ а.д. Бања Лука, a на 

основу постигнутих судских поравнања. 

 

Број: 02-400-52/18 

Датум: 25.07.2018. године 

Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Општинска 

управа  општине Градишка (0008120 
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Служба начелника општине и 0008130 

Одјељење за општу управу) 

 

- са позиције 511300  Издаци за набавку 

остале опреме (130) износ од 20.000,00 

КМ 

 

- на позицију 415200 Грантови у земљи 

(120) износ од 20.000,00 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“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

Реалокацијa се врши због недовољно 

планираних средстава конту 415200 

Грантови у земљи. 

 

Број: 02-400-51/18 

Датум: 06.08.2018. године 

Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

 

 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице   Остали 

буџетски корисници  (орг. код 0008520 

Културни центар) 

 

- са позиције 411100 Расходи за бруто 

плате запослених износ од 3.000,00 

КМ и 

- на позицију 411300 Расходи за 

накнаду плата запослених за 

вријеме боловања (бруто) износ од 

3.000,00 КМ. 

 

2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије општине 

Градишка.   

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у  „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

Реалокација се врши због недовољно 

планираних средстава на конту 411300 

Расходи за накнаду плата запослених за 

вријеме боловања.  

 

Број: 02-400-50/18 

Датум: 14.08.2018. године 

Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  
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у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице   Остали 

буџетски корисници  (орг. код 0008510 

Завичајни музеј) 

 

- са позиције 412500 Расходи за текуће 

одр. износ од 500,00 КМ и 

- са позиције 412700 Расходи за стручне 

услуге износ од 500,00 КМ 

 

- на позицију 412900 Остали непоменути 

расходи износ од 1.000,00 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“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

ЈУ „Завичајни музеј“, обратила се 

захтјевом за реалокацијом новчаних 

средстава, број 138/08-18 од 15.08.2018. 

године. Реалокација се врши на  конто 

412900 Остали непоменути расходи у 

износу од 1.000,00 КМ, ради већих 

издатака за изложбе и манифестације 

 

Број: 02-400-49/18 

Датум: 16.08.2018. године 

Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Општинска 

управа  општине Градишка (0008130 

Одјељење за општу управу) 

 

- са позиције 511300 Набавка опреме 

износ од 4.326,00 КМ 

 

- на позицију 513700 Издаци за лиценце  

износ од 4.326,00 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“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

Средства за набавку софтвера, планирана 

су на конту набавка опреме. У циљу 

исправног евидентирања трошкова, 

средства за те намјене књиже се на конту 

513700 Издаци за лиценце. 

 

Број: 02-400-48/18 

Датум: 16.08.2018. године 

Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 
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88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Општинска 

управа  општине Градишка (0008120 

Служба начелника општине и 0008190 

Остала буџетска потрошња) 

 

- са позиције 412700 Расх.за стручне 

услуге (120) износ од 15.000,00 КМ 

 

- на позицију 419100  Расходи по 

судским рјешењима (190) износ од 

5.000,00 КМ. 

- на позицију 513100 Издаци за 

прибављање земљишта (рј.имовинско-

правних односа)  износ од 10.000,00 

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“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

Реалокација се врши због недовољно 

расположивих средстава на контима 

Расходи по судским рјешењима и Издаци 

за прибављање земљишта.  

 

Број: 02-400-47/18 

Датум: 21.08.2018. године 

Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Општинска 

управа  општине Градишка (0008170 

Одјељење за стамбено комуналне 

дјелатности) 

 

- са позиције 412800 Расходи за услуге 

одржавања јавних површина и заштите 

животне средине износ од 2.000,00 КМ 

 

- на позицију 412700 Расходи за стручне 

услуге износ од 2.000,00 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“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

Реалокација се врши због недовољно 

планираних средстава на конту 412700 

Расходи за стручне услуге.  

 

Број: 02-400-46/18 

Датум: 23.08.2018. године 

Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 
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____________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице   Остали 

буџетски корисници  (орг. код 0815016 

Техничка школа) 

 

- са позиције 412400 Расходи за 

посебне намјене износ од 4.000,00 

КМ  

- на позицију 412500 Расходи за 

текуће одр. износ од 4.000,00 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“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

ЈУ „Техничка школа“, обратила се 

захтјевом за реалокацијом новчаних 

средстава, број   586/18 од 15.08.2018. 

године. Реалокација се врши због 

недовољно планираних средстава на 

конту 412500 Расходи за текуће одр.  

 

Број: 02-400-45/18 

Датум: 23.08.2018. године 

Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

 

 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице   Остали 

буџетски корисници  (орг. код 0815015 

Гиманзија) 

 

- са позиције 411200 Бруто накнаде 

износ од 1.900,00 КМ  

- на позицију 631900 Остали издаци 

износ од 1.900,00 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“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

По одлуци Уставног суда РС број У-

104/16 од 20.12.2017.год., радницима 

којима није исплаћивана накнада 

трошкова превоза у 2016. и 2017.години, 

биће исплаћена у складу са 

расположивим средствима (Обавјештење 

Министарства просвјете и културе број 

07.030/052-2120-1/18 oд 03.07.18.год.). 

Обзиром на то да средства за ове намјене 

нису планирана, врши се реалокација 



31.10.2018.             „Службени гласник општине Градишка“ – број 13/18           Страна   93 

 

средстава са других конта, на којима има 

расположивих средстава. 

 

Број: 02-400- 43 /18 

Датум: 23.08.2018. године 

Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 

____________________________________ 

 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 

о извршењу Буџета општине Градишка за 

2018. годину  („Службени гласник 

општине Градишка“, број 11/17) и члана 

88. Статута општине Градишка  

(„Службени гласник општине Градишка“, 

број 04/17), Начелник Општине 

Градишка, д о н и о  ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 

годину 

 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице   Остали 

буџетски корисници  (орг. код 0815016 

Техничка школа и 0008400 ЈПУ „Лепа 

Радић“) 

 

- са позиције 411200 Бруто накнаде (400) 

износ од 1.300,00 КМ  

- на позицију 631900 Остали издаци (016) 

износ 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“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

По одлуци Уставног суда РС број У-

104/16 од 20.12.2017.год., радницима 

којима није исплаћивана накнада 

трошкова превоза у 2016. и 2017.години, 

биће исплаћена у складу са 

расположивим средствима (Обавјештење 

Министарства просвјете и културе број 

07.030/052-2120-1/18 од 03.07.18.год.). 

Обзиром на то да средства за ове намјене 

нису планирана, врши се реалокација 

средстава са других конта, на којима има 

расположивих средстава. 

 

Број: 02-400-44/18 

Датум: 23.08.2018. године 

Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      Зоран Аџић с.р. 
___________________________________ 

 

О Г Л А С 
 

 

Одјељење за  комуналне и стамбене 

послове, општине Градишка на основу 

рјешења број 05-372-75/18 од 

16.10.2018. године, извршило је у 

Регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу 

број 117/18 упис оснивања ЗЕВ 

стамбене зграде  у Градишци, улица Трг 

светог Ђакона Авакума 4/5, са 

сљедећим подацима: 

У Регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда под редним бројем 

117/18 уписана је Заједница етажних 

власника стамбене зграде  у Градишци, 

Трг светог Ђакона Авакума 4/5. 

Оснивачки акт Заједнице је Уговор о 

оснивању број: 2/18 од 

14.09.2018.године. Основна дјелатност 

ЗЕВ је управљање зградом за рачун 

етажних власника, прикупљање 

средстава за одржавање заједничких 

дијелова зграде и других трошкова 

управљања зградом, одржавање 

заједничких дијелова зграде, извођење 

радова хитних интервенција, 

коришћење заједничких просторија и 
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дијелова зграде и земљишта које служи 

за редовну употребу зграде, као и други 

послови управљања зградом. 

У правном промету са трећим лицима 

заједница закључује уговоре и обавља 

друге послове промета у оквиру своје 

дјелатности, самостално и без 

ограничења. Заједница у правном 

промету одговара цјелокупном својом 

имовином, новчаним средствима и 

имовинским правима којим заједница 

располаже. 

Оснивачи и чланови за обавезе 

заједнице, које се односе на послове 

одржавања заједничких дијелова зграде, 

одговарају супсидијарно до висине свог 

удјела у плаћању трошкова 

инвестиционог и текућег одржавања и 

хитних интервенција на заједничким 

дијеловима зграде. 

 

Лица овлаштена за заступање заједнице 

су: Ћалић Давор, ЈМБГ: 2004971370303                                                                       

Цулић Радмила, ЈМБГ: 1204964106477 

 

Број: 05-372-75/18 

Датум: 16.10.2018. године 

Градишка 

    

По овлашћењу Начелник општине 

Начелник одјељења 

БраниславСавић с.р.
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