
На основу члана 17. став 6. Закона о статусу функционера јединица локалне 
самоуправе  („Службени гласник Републике Српске“, бр. 96/05 и 98/13)  и члана  87. Статута 
општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“, број  4/17), Скупштина 
општине Градишка  на сједници одржаној  22.02.2018. године, д о н и ј е л а   је 
 
 

О Д Л У К У 
 

о измјенама Одлуке о платама функционера општине Градишка 
 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о платама функционера општине Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ бр. 2/14 и 7/16) у члану 3. став 3. мијења се и гласи: 
 

„(3) За функционере који своју дужност обављају са статусом запосленог лица, плата 
утврђена овим чланом увећава се  по основу  радног стажа    за сваку  навршену годину стажа 
осигурања  до навршених 25 година 0,3%, а након навршених 25 година сваке наредне године 
0,5%“. 
 

Члан 2. 
 

Члан 5а  мијења се и гласи:  
„Члан 5а. 

 
Плате функционера општине Градишка утврђене овом одлуком умањују се за 10% у 

2018. години“. 
 

Члан 3.  
 

   У    цјелокупном тексту  Одлуке ријечи    „Административна служба“    замјењују се 
  ријечима  „Општинска управа“. 
 

Члан 4. 
 

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

ПРАВНИ ОСНОВ 
Правни основ за доношење Одлуке о измјенама Одлуке о платама функционера 
општине Градишка утврђен је на основу члана 17. став 6. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 96/05 и 98/13)     и члана  87. Статута општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број  4/17). 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
Предложеном одлуком  прописује се увећање основне плате функционера Општине 
по основу радног стажа на начин као и за запослене у Општинској управи Градишка, 
односно како је то прописано  Посебним колективном уговору за запослене у области 
локалне самоуправе Републике Српске  (Службени гласник Републике Српске“, број 
20/17). Функционерима Општине се почев од 1. децембра плата већ обрачунава на 
начи да се минули рад исплаћује до навршених 25 година 0,3%, а након навршених 
25 година сваке наредне године 0,5%“. 
 
Прописује се умањење основне плате за 10% које је примјењивано и за 2017. годину 
по важећој одлуци. 
 
Извршено је и формално усклђивање назива „Општинска управа“ умјесто назива 
„Административна служба“, у складу са Законом о локалној самоуправи. 
 
 
ПРИЈЕДЛОГ 
 
Предлаже се Скупштини општине Градишка да Одлуку и измјенама Одлуке о 
платама функционера усвоји у предложеном тексту. 


