
 

 

   
  

На основу члана 36. и члана 87. Статута општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка”, број 4/17), Скупштина општине Градишка на сједници одржаној  
27.12.2018. године донијела је: 
 

 
 

О Д Л У К А 
 

о измјенама Програма борачко - инвалидске заштите и  
заштите цивилних жртава рата за 2018. годину 

 
 
I 
 

У Програму борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2018. 
годину („Службени гласник општине Градишка“ број 11/17) у тачки 1. број: „286.000 КМ“ 
замјењује се бројем „298.200 КМ“, а број „152.200,00 КМ“ замјењује се бројем 
„140.000,00 КМ“. У истој тачки послије ријечи „помоћи корисницима и другим носиоцима 
борачко инвалидске заштите“ број „270.000,00 КМ“ замјењује се бројем  „282.200,00 
КМ“, а послије ријечи „дознаке из буџета удружењима“ број „152.200,00 КМ“ замјењује 
се бројем „140.000,00 КМ“. 

 
II 

 
У тачки 2. у ставу 1. број „270.000,00 КМ“ замјењује се бројем „282.200,00 КМ“. 
 

 
III 
 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 

 

 

 

Број: 01-022-558/18 

Датум: 27.12.2018. године  

Г р а д и ш к а  
                                 ПРЕДСЈЕДНИК  
          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                                                                    
              Миленко Павловић  

 

 

 

 

 

 



 

 

Образложење  
Одлуке о измјенама Програма борачко-инвалидске заштите и  

заштите цивилних жртава рата за 2018. годину 
 

 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 
На основу члана 36. i члана 87. Статута општине Градишка (“Службени гласник 
општине Градишка” број 4/17). 

 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЈЕНУ 
Првобитним програмом је планирано да се износ од 152.200 КМ додјели удружењима 
проистеклим из Одбрамбено-отаџбинских ратова. Међутим удружење Ветерана ОО 
Градишка је пасивизирало свој рад те је од планираног износа од 12.000,00 КМ, који је 
требао бити уплаћен Ветеранима од стране Општинске управе као помоћ у раду 
удружења, исплаћен дио од 4.000,00 КМ. Такође, удружење Војни пензионери су 
престали са радом те планирани износ од 4.200,00 КМ није исплаћен.  

 

Овом одлуком износ који није исплаћен наведеним удружењима у укупном износу од 
12.200,00 КМ, додаје се износу планираном у складу са Програмом борачко-
инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2018. годину. Циљ тога је да 
се та средства распореде на разне облике помоћи предвиђене Програмом. 

 

 

ПРИЈЕДЛОГ 
Из горе наведених разлога молимо да се Одлука о измјенама Програма борачко-
инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2018. годину усвоји у 
предложеном тексту. 


