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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 

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 Програма подршке развоју 
пољопривреде за 2019. годину  
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број: 15/18), Начелник општине д о н о с и 

 
П Р А В И Л Н И К 

о начину и условима расподјеле 
средстава за подршку развоју 
пољопривреде за 2019. годину 

 
 
I  ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
    Правилником о начину и 
условима расподјеле средстава  за 
подршку развоју пољопривреде за 2019. 
годину (у даљем тексту: Правилник) се 
прописују услови које морају испуњавати 
физичка лица  и други субјекти (у даљем 
тексту: корисници), потребна 
документација, намјена новчаних 
средстава на основу Програма подршкe 
развоју пољопривреде за 2019. годину (у 

даљем тексту: Програм) и критеријуми по  
којима  се наведена  средства  додјељују.  
                                                                        

 
Члан 2. 

 
       Општи услов за остваривање права 
на кориштење средстава из Програма је 
да   корисници  имају  пребивалиште, 
односно сједиште у општини  Градишка и 
да имају засновану  или  ће  засновати  
пољопривредну  производњу у 2019. 
години  на подручју  општине (сточарску,  
воћарску, ратарску  или повртарску), 
односно да својим дјеловањем 
доприносе развоју пољопривреде на 
подручју општине Градишка.              
 
 
                                                                        

Члан 3. 
 
        (1) Корисници подносе захтјев за 
додијелу средстава Одјељењу за 
привреду и пољопривреду Општинске 
управе Градишка на прописаном обрасцу, 
који се налази у прилогу овог Правилника 
и чини његов саставни дио. Захтјеви се 
подносе у шалтер сали Општинске 
управе Градишка (шалтер број 8). 
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         (2) Уз захтјев се прилаже следећа 
документација: 
              1) потврда  из  АПИФ-а о упису у 
регистар пољопривредних газдинстава, 
односно у регистар корисника 
подстицајних средстава, изузев за 
додјелу средства прописаних чланом  4. 
тачке 4. и 6. овог Правилника. За 
подстицај из члана 4. тачка 7. 
Правилника, Комисија за утврђивање 
испуњености услова за додјелу 
средстава из Програма (у даљем тексту: 
Комисија) у сваком појединачном случају 
ће оцијенити да ли је потребна наведена 
потврда,             
                2) кућна листа (уколико 
подносилац захтјева није носилац 
пољопривредног газдинства), 
                3) копија личне карте 
подносиоца захтјева,  
                4) копија ЈИБ-а, ако је 
подносилац захтјева правно лице, 
                5) копија рјешења о 
регистрацији пољопривредног удружења, 
задруге, привредног друштва или 
предузетника, 
                6) копија броја жирорачуна или 
трансакционог рачуна,         
                7) остала документација која 
доказује оправданост поднесеног 
захтјева (потврде, рјешења, записници, 
фотографије, фактуре и слично). 
          (3)  Испуњеност услова за додјелу 
средстава из Програма утврђује и 
записнички   констатује Комисија. 
Комисију именује Начелник општине, а 
чине је предсједник и два члана. 
                                                                                                                                                   
II  НАМЈЕНА  НОВЧАНИХ  СРЕДСТАВА 

 
                                                                       

Члан 4. 
 
Средства из Програма ће се пласирати 
за:  
 
1. Подршка дугорочном развоју-
инвестиције у биљној производњи 
 
          1.1. Подршка изградњи заливних 
система (тифони, кишна крила, електро   

 прикључци за заливне системе и пумпе 
за наводњавање),   
          1.2.  Подршка изградњи 
противградних мрежа на засадима воћа, 
          1.3. Подршка изградњи система 
заштите од мраза на засадима воћа, 
          1.4. Подршка уговореној 
кооперантској производњи и откупу 
поврћа. 
  
2. Подршка директној производњи - 
сточарство 
 
          2.1.  Регистрован узгој квалитетно 
приплодних јуница, 
          2.2.  Регистрован узгој квалитетно 
приплодних назимица, 
          2.3.  Регистрован узгој квалитетно 
приплодних оваца и коза, 
          2.4.  Регистрован узгој пчела. 
 
3. Подршка цертификацији 
пољопривредне производње 
 
4. Подршка одржавању пољопривредних 
манифестација 
 
5. Подршка  раду пољопривредних 
удружења  
 
6. Подршка у организовању стручних 
едукација, стручних екскурзија, посјета    
 пољопривредним сајмовима и друго  
 
7. Остали видови подршке       
                                 
 
III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРАВА ПО ОСНОВУ ПРОГРАМА 

 
                                                                      

Члан 5. 
 
1. Подршка дугорочном развоју - 
инвестиције у биљној производњи 
 
   1.1.  Подршка изградњи заливних 
система (тифони, кишна крила, електро 
прикључци за заливне системе и пумпе 
за наводњавање) 
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         (1) Право на средства за ову 
намјену имају корисници који у текућој 
години изврше набавку тифона за 
наводњавање, кишна крила, електро 
прикључак за заливни систем или пумпе 
за наводњавање. Средства се додјељују 
на основу поднесеног захтјева уз који се 
поред документације из члана 3. 
Правилника прилаже и: 
                1) фактура и фискални рачун за 
извршену набавку на име корисника, 
                2) записник Комисије. 
        (2) Укупна средства за ову намјену 
ће се пласирати до висине предвиђене 
Програмом. Износ по кориснику ће се 
одредити након обраде свих уредно 
поднесених захтјева, пропорционално по 
корисницима на основу уложених 
средстава. Износ одобрених средстава 
по кориснику је до 30 % од уложених.  
          (3) Максималан износ средстава по 
кориснику је до 2.000,00 КМ. 
          (4) Крајњи рок за подношење 
захтјева је 01.07. текуће године.    
 
   1.2.  Подршка изградњи противградних 
мрежа на засадима воћа 
           
        (1)  Право  на  средства  за  ову  
намјену имају корисници - произвођачи 
воћа  који у текућој години изврше 
набавку и постављање противградне 
мреже за површину засада не мању од 
0,5 хектара. Средства  се додјељују на 
основу поднесеног захтјева уз који се 
поред  документације из члана 3. 
Правилника прилаже и: 
                1) фактура и фискални рачун за 
извршену набавку на име корисника, 
                2) записник Комисије. 
       (2) Укупна   средства   за  ову  
намјену   ће  се  пласирати   до   висине   
предвиђене Програмом. Износ  по  
кориснику   ће  се  одредити  након  
обраде   свих   уредно поднесених 
захтјева, пропорционално по 
корисницима на основу уложених 
средстава. Износ одобрених средстава 
по кориснику је до 30 % од уложених.  
         (3) Максималан износ средстава  по 
кориснику је до 2.000,00 КМ. 

         (4) Крајњи рок за подношење 
захтјева је 31.05. текуће године.   
 
  1.3.  Подршка изградњи система 
заштите од мраза на засадима воћа 
        
        (1)  Право  на  средства  за  ову  
намјену имају корисници - произвођачи 
воћа  који у текућој години изврше 
набавку система заштите од мраза за 
површину засада не мању од 0,5 хектара. 
Средства  се додјељују на основу 
поднесеног захтјева уз који се поред  
документације из члана 3. Правилника 
прилаже и: 
                1) фактура и фискални рачун за 
извршену набавку на име корисника, 
                2) записник Комисије. 
       (2) Укупна   средства   за  ову  
намјену   ће  се  пласирати   до   висине   
предвиђене Програмом. Износ  по  
кориснику   ће  се  одредити  након  
обраде   свих   уредно поднесених 
захтјева, пропорционално по 
корисницима на основу уложених 
средстава. Износ одобрених средстава 
по кориснику је до 30 % од уложених. 
         (3) Максималан износ средстава  по 
кориснику је до 2.000,00 КМ. 
         (4) Крајњи рок за подношење 
захтјева је 31.05. текуће године.     
   
   1.4.  Подршка уговореној кооперантској 
производњи и откупу поврћа 
 
         (1) Право  на средства за ову 
намјену имају произвођачи који у току 
2019. године, до рока из става 5. 
произведу и испоруче откупљивачу 
краставац - корнишон, паприку, карфиол 
и диња  на основу коопрентског уговора.  
        (2) Средства   се   додјељују   на   
основу   поднесеног  захтјева   уз  који   се   
поред документације из члана 3. 
Правилника прилаже и:  
          1) кооперантски уговор са 
откупљивачем, 
          2) доказ о продатим количинама  
поврћа из става 1. откупљивачу  (откупни 
блокови,  рачуни  и остало),                                    
          3) записник Комисије. 
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        (3) Средства ће се пласирати до 
висине  предвиђене Програмом, а 
додјељиват ће се по килограму продатог 
поврћа. Износ  подстицајних средстава 
ће се одредити након обраде свих 
поднесених захтјева и утврђивања 
укупних количина продатог поврћа. 
         (4) Максималан износ средстава  по 
кориснику је до 1.000,00 КМ. 
         (5) Крајњи рок за подношење 
захтјева је 30.09. текуће године.   
 
2. Подршка директној производњи - 
сточарство 
 
        2.1.  Регистрован узгој квалитетно 
приплодних јуница 
        
         (1) Право  на  средства  за  ову  
намјену имају  узгајивачи говеда  који 
узгоје једну или више приплодних јуница 
за обнову или проширење властитог 
стада, а које су рођене у претходне двије 
године и за које у 2018. години  нису 
остварили подстицајна средства. 
Средства  се додјељују на основу 
поднесеног захтјева уз који се поред  
документације из члана 3. Правилника 
прилаже и : 
        1) рјешење Агенције за узгој и 
селекцију у сточарству о упису у регистар    
узгајивача квалитетно приплодних 
животиња - говеда, 
        2) копије пасоша приплодних јуница, 
        3) записник Комисије.                                                     
      (2) Средства ће се пласирати до 
висине  предвиђене Програмом, а 
додјељују се по приплодној јуници. Износ 
по јуници  ће се одредити након обраде 
свих уредно поднесених захтјева, сходно 
укупном броју  јуница. 
        (3)  Узгајивачима који изложе 
приплодне јунице у текућој години на 
манифестацији ,,Изложба стоке - 
Градишка јесен 2019“, а који су поднијели 
захтјев у складу са ставом 1., износ 
подстицајних средстава за наведену 
намјену ће бити увећан за 100 % у односу 
на остале кориснике. 

          (4) Максималан  износ подстицајних  
средстава  по кориснику за ову врсту 
подстицаја је до 1.000,00 КМ. 
          (5) Захтјев за исплату подстицаја 
подноси се најкасније до 30.09. текуће 
године.    
  
   2.2.  Регистрован узгој квалитетно 
приплодних назимица 
        
      (1) Право  на  средства  за  ову  
намјену  имају  узгајивачи  свиња   који  
узгоје  приплодне назимице  за обнову 
или проширење властитог стада и за које 
у 2018. години нису остварили 
подстицајна средства. Средства се 
додјељују на основу поднесеног захтјева 
уз који се поред  документације из члана 
3. Правилника прилаже и :  
                    1) рјешење Агенције за узгој и 
селекцију у сточарству о упису у регистар  
                         узгајивача квалитетно 
приплодних животиња-свиња, 
                    2) списак назимица са 
њиховим регистарским бројевима и 
датумом рођења за   
                        свако грло, те потписом  
корисника,                         
                    3) записник Комисије.   
         (2) Средства  ће  се  пласирати  до  
висине  предвиђене  Програмом, а  
додјељују  се  по приплодној  назимици.  
Износ  по  назимици   ће  се  одредити  
након  обраде   свих   уредно поднесених 
захтјева, сходно  укупном броју  
назимица. 
      (3) Узгајивачима који изложе 
приплодне свиње у текућој години на 
манифестацији ,,Изложба стоке - 
Градишка јесен 2019“, а који су поднијели 
захтјев у складу са ставом 1., износ 
подстицајних средстава за наведену 
намјену ће бити увећан за 100 % у односу 
на остале кориснике. 
        (4) Максималан  износ подстицајних  
средстава  по кориснику за ову врсту 
подстицаја је до 1.000,00 КМ. 
         (5) Захтјев за исплату подстицаја 
подноси се најкасније до 30.09. текуће 
године. 
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    2.3.  Регистрован узгој квалитетно 
приплодних оваца и коза 
           
       (1) Право  на  средства  за  ову  
намјену  имају  узгајивачи  оваца и коза  
који  узгоје  женска приплодна грла у 
старости од 8 до 12 мјесеци за обнову 
или проширење властитог стада и за које 
у 2018. години  нису остварили 
подстицајна средства. Средства се 
додјељују на основу поднесеног захтјева 
уз који се поред  документације из члана 
3. Правилника прилаже и :  
     1) рјешење Агенције за узгој и 
селекцију у сточарству о упису у регистар  
узгајивача квалитетно приплодних 
животиња-оваца и коза, 
            2) списак оваца и/или коза 
старости 8 до 12 мјесеци са њиховим 
регистарским бројевима и датумом 
рођења за свако грло, те потписом 
корисника,                         
           3) записник Комисије.   
         (2) Средства  ће  се  пласирати  до  
висине  предвиђене  Програмом, а  
додјељују се  по овци  или  кози.  Износ  
по  грлу  ће  се  одредити  након  обраде   
свих   уредно  поднесених захтјева, 
сходно  укупно пријављеном броју грла. 
      (3) Узгајивачима који изложе 
приплодне овце или козе у текућој години 
на манифе-стацији ,,Изложба стоке - 
Градишка јесен 2019“, а који су поднијели 
захтјев у складу са ставом 1., износ 
подстицајних средстава за наведену 
намјену ће бити увећан за 100 % у односу 
на остале кориснике. 
        (4) Максималан  износ подстицајних  
средстава  по кориснику за ову врсту 
подстицаја је до 1.000,00 КМ. 
        (5) Захтјев за исплату подстицаја 
подноси се најкасније до 30.09. текуће 
године. 
 
   2.4.  Регистрован узгој пчела 
           
        (1) Право  на  средства  за  ову  
намјену  имају  узгајивачи  пчела  који  
посједују од 5 до 49 кошница. Средства 
се додјељују на основу поднесеног 
захтјева од стране Удружења пчелара уз 

који се поред  документације из члана 3. 
Правилника прилаже и :  
                1) списак узгајивача  потписан и 
овјерен од стране предсједника 
Удружења са  следећим  подацима: име и 
презиме, ЈМБ, адреса, број кошница у 
складу са 1. ставом,           
                2) потписана и овјерена изјава 
предсједника Удружења да су подаци 
наведени под тачком 1) тачни,      
                3) записник Комисије. 
          (2) Средства  ће  се  пласирати  до  
висине  предвиђене  Програмом, а  
додјељују се по кошници. Износ по 
кошници  ће  се  одредити  након  обраде   
свих   уредно поднесених захтјева, 
сходно  укупном броју пријављених 
кошница. Подносилац захтјева, 
Удружење, је у обавези да по одобрењу 
средстава исплати сваког узгајивача 
појединачно, те да о истом достави 
извјештај са списком и потписима 
корисника којима су средства исплаћена. 
Уколико Удружење не достави извјештај, 
губи се право на предметни подстицај у 
наредној години.  
          (3) Захтјев за исплату подстицаја 
подноси се најкасније до 30.04. текуће 
године. 
 
3. Подршка  цертификацији 
пољопривредне производње  
    
           (1) Право на средства  за ову 
намјену имају корисници који се баве 
пољопривредном производњом и који су 
у текућој години до рока из става 5. ове 
тачке,  добили цертификат према 
међународним стандардима квалитета 
(Global GAP, HACCP и други). 
           (2) Средства се кориснику 
додјељују  на основу  поднесеног захтјева  
уз који се поред документације из члана 
3. Правилника прилаже и следеће:           
              1) овјерена копија сертификата,  
              2) рачуни или овјерене копије 
рачуна о насталим трошковима и 
              3) записник Комисије. 
          (3) Средства  за  ову  намјену  ће  
се  пласирати   до   висине   предвиђене 
Програмом. Износ  по  кориснику   ће  се  
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одредити  након  обраде   свих   уредно 
поднесених захтјева, пропорционално по 
корисницима на основу уложених 
средстава. Износ одобрених средстава 
по кориснику је до 50 % од уложених.                
          (4) Максималан износ средстава  по 
кориснику је до 2.000,00 КМ. 
          (5) Крајњи рок за подношење 
захтјева је 01.11. текуће године.     
 
4. Подршка одржавању 
пољопривредних манифестација  
 
            (1)  Средства   су намјењена   за   
финансирање  и  суфинансирање  
пољопривредних манифестација  које се  
одржавају током  2019. године, као  што 
су:  Дани воћа “Поткозарје 2019”, 
,,Изложба стоке”, ,,Коњичке игре” и  
друге. 
          (2) Укупна   средства   за   ове   
намјене   ће  се   пласирати   до   износа   
предвиђеног  Програмом.   
          (3) За   манифестације   које   нису  
у  организацији   Општинске  управе   
средства   се додјељују  се  на  основу  
поднесеног  захтјева  уз који се  поред  
документације  из  члана 3. Правилника 
прилаже Програм манифестације са 
планом  потребних  средстава  и  
записник Комисије. 
          (4) Након одобрења средстава 
корисник из става 3. је у обавези да 
достави извјештај о утрошку истих, у 
противном губи право на средства 
подстицаја у наредној години.      
                                  
5. Подршка раду пољопривредних 
удружења   
     
 (1) Право на средства подршке раду 
пољопривредних удружења утврђује се 
системом  бодовања  на основу следећих 
параметара: 
1) број чланова удружења: 
       - до 10 чланова - 5 бодова 
       - од 11 до 30 чланова  - 10   бодова  
       - преко 31 члан - 15 бодова 
2) период рада удружења: 
     - до 3 године - 5 бодова 
     - од 3 до 6 година - 10 бодова 

      - преко 6 година - 15 бодова 
 3) допринос општем развоју 
пољопривреде општине Градишка: 
                      - задовољава - 5 бодова  
                      - добар - 10 бодова 
                      - врлодобар - 15 бодова 
  
         (2) Износ средстава по кориснику се 
додјељује на основу броја бодова и то: 
                      - 15 бодова до    400,00 КМ,  
                      - 20 бодова до    500,00 КМ,  
                      - 25 бодова до    600,00 КМ, 
                      - 30 бодова до    700,00 КМ, 
                      - 35 бодова до    900,00 КМ, 
                      - 40 бодова до 1.200,00 КМ и 
                      - 45 бодова до 1.400,00 КМ. 
      (3) Средства се додјељују  на  основу  
поднесеног захтјева   уз  који   се   поред 
документације из члана 3. Правилника 
прилаже и:  
                 1)  план рада  пољопривредног 
удружења за 2019. годину,  
                 2) овјерена изјава предсједника 
пољопривредног удружења о броју 
чланова 
                     удружења, 
                 3)  записник Комисије. 
        (4) Средства  ће се пласирати  до 
висине предвиђене  Програмом. Износ  
средстава по  кориснику   ће  се  
одредити  након  обраде   свих   уредно 
поднесених захтјева, а на основу 
оствареног броја бодова и става 2. Износ 
средстава по бодовима ће бити 
пропорционално  смањен уколико би 
укупно додјељена срества била већа од 
износа предвиђеног Програмом.     
         (5) Захтјев за исплату подстицаја 
подноси се најкасније до 30.04. текуће 
године.    
        (6) Након одобрења средстава 
корисници су у обавези да доставе 
извјештај о утрошку истих, у противном 
губе право на средства подстицаја у 
наредној години.  
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6. Подршка у организовању стручних 
едукација, стручних екскурзија, посјета     
пољопривредним сајмовима  и друго 
 
          (1) Средства  за ову  намјену  ће  се  
пласирати  до  висине  предвиђене  
Програмом, а додјељују   на   основу   
поднесеног  захтјева   уз  који   се   поред 
документације из члана 3. Правилника   
приложе  и  документација   која  доказује  
оправданост   захтјева   (програма 
одређене едукације, позива 
организатора, броја учесника, 
предрачуна трошкова  и слично ) и 
записник Комисије.  
          (2) Крајњи рок за подношење 
захтјева је 30.09. текуће године. 
          (3) Након  одобрења  средстава  
корисници су  у обавези да доставе 
извјештај о утрошку истих, у противном 
губе право на средства подстицаја у 
наредној години.  
 
 
7. Остали видови подршке       
                                    
          (1) Право на  средства за ову 
намјену се додјељују на   основу   
поднесеног  захтјева   уз  који   се   поред 
документације из члана 3. Правилника 
прилаже и документација која доказује 
оправданост захтјева  и  записник 
Комисије.  
        (2) Средства за ове намјене ће се 
пласирати  до висине  предвиђене  
Програмом, а износ по кориснику ће се 
одредити на основу мишљења Комисије.            
         (3) Крајњи рок за подношење 
захтјева је 29.11. текуће године. 
         (4) Након  одобрења  средстава,  
корисници   које Комисија  одреди   у  
обавези су да доставе извјештај о 
утрошку истих, у противном губе право на 
средства подстицаја у наредној години.   

 
 
 

Члан 6. 
У складу  са  критеријима  из  

члана  5. овог  Правилника, Комисија  ће  
увидом  у  приложену документацију и 
увиђајем на лицу мјеста, ако оцјени да је 
то неопходно, утврдити стварно 
чињенично стање, односно оправданост 
захтјева за додјелу средстава.   
                                        
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 7. 
 
         (1) Средства  подршке  за  све  
намјене  наведене  у  члану 4. овог 
Правилника одобравају се крајњим 
корисницима до висине предвиђене 
Програмом. 
          (2) Висину   средстава   на   основу   
мишљења   Комисије,  одређује   
начелник Одјељења за привреду и 
пољопривреду. 
          (3) Корисници  могу  остварити  
право  на  средстава  из  Програма, само 
једном  по истом основу у текућој години. 
    

Члан 8. 
 

За провођење овог Правилника 
задужује се Одјељење за привреду и 
пољопривреду Општинске управе 
Градишка. 
 

Члан 9. 
 
          Oвај Правилник ступа на снагу 
даном  доношења, а примјењиваће се од 
01.01.2019. године и објавиће се  у 
„Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
 
Број: 02-012-1-21/19 
Датум: 21.01.2019. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 
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Република 

Српска 

ОПШТИНСКА  УПРАВА  ГРАДИШКА 

Одјељење за привреду и пољопривреду 
      Образац 1. 

 

БПГ/БК             

ЈМБ/ЈИБ              
 

Презиме и име / назив   

подносиоца захтјева 

 

Адреса / сједиште 

подносиоца захтјева 

 

 

Контакт телефон  мобилни:          фиксни:          

 

Број трансакционог или жиро рачуна                  

 Назив банке 

 

Датум         

 
 
 

 

Предмет  

подстицаја 

 

 

Уз захтјев прилажем следећу документацију: 

1 Потврда о  упису у регистар  пољопривредних  газдинства,односно у регистар 

корисника подстицајних средстава 

2 Кућна листа (уколико подносилац захтјева није носилац  пољопривредног газдинства) 

3 Копија личне карте подносиоца захтјева 

4 Копија трансакционог или жиро рачуна 

5 Копија ЈИБ-а, ако је подносилац захтјева правно лице 

6 Копија рјешења о регистрацији пољопривредног удружења, задруге, привредног   

друштва или предузетника,   

7  

8  

9  

 

Потпис подносиоца захтјева 

      _______________________________ 

 

З А Х Т Ј Е В 

за додјелу средстава у 2019. години 
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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 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, 4/18, 13/18 i 14/18)   
(у даљем тексту : Правилник ), у члану 
20. врше се сљедеће измјене:  
 

 

1. под  04 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
ПРОСТОРНО  УРЕЂЕЊЕ И 
ГРАЂЕЊЕ 

 
  Радно мјесто „04.060 Стручни савјетник 
за екологију, заштиту животне средине и 
енергетску ефикасност“ се брише. Укупан 
број извршилаца у Одјељењу „14“ 
замјењује се бројем „13“. 

 
 -    под   05 -   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
       Послије радног мјеста „05.074 
Самостални стручни сарадник за 
саобраћај и путеве“ систематизује се 
радно мјесто „05.060 Самаостални 
стручни сарадник за енергетску 
ефикасност“-1 извршилац. Укупан број 
извршилаца у Одјељењу „12“ замјењује 
се бројем „13“. 
 

Члан 2. 
 

У члану 21. Правилника врше се 
слиједеће измјене: 

 
 

У Одјељењу  за просторно уређење и 
грађење  радно мјесто  „04.060 Стручни 
савјетник за екологију, заштиту животне 
средине и енергетску ефикасност“ се 
брише.  
 
У Одјељењу за комуналне и стамбене 
послове систематизује се радно мјесто 
са шифром,  описом послова, условима, 
описом сложености, самосталности у 
раду, одговорности,   пословне 
комуникација  и бројем извршилаца како 
слиједи: 
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 05.060 

Самостални стручни сарадник за енергетску ефикасност 
 

       -обавља  послове који се односе на реализацију Статегије развоја Општине из 

        области  енергетске ефикасности;    

       - обавља послове координатора за израду Акционог плана енергетске 

       ефикасности  општине Градишка (АПЕЕ); 

       -обавља послове енергетског менаџера за одређене грађевинске објекте у 

       власништву Општине; 

       - прати и анализира стање, те прикупља и обрађује податке из области 

        енергетске ефикасности на подручју Општине;  

-ажурира податке и извјештава надлежно Министарство и Фонд за заштиту 

 животне средине и енергетске ефикасности о активностима на подручју 

 Општине из области енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора 

 енергије; 

- ради на изради  пројеката  за донаторска средства из  енергетске 

 ефикасности; 

- прати реализацију пројеката који се извршавају у области енергетске 

 ефикасности; 

- сарађује са међународним и другим организацијама из области  енергетске  

ефикасности; 

- сарађује са Комуналним предузећима, Одсјеком за локалне економски развој и  

 Општинском развојном  агенцијом по питањима из области за коју је надлежан; 

- одговара за законито, ажурно и благовремено обављање послова и 

- обавља и друге послове по налогу  начелника Одјељења.  
 

Услови: - четворогодишњи студиј -дипломирани инжењер грађевинарства 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 начелнику Одјељења. 

Пословна комуникација: контакти унутар и изван органа у којима је понекад 

потребно да се дјелотворно пренесу информације које служе остваривању циљева 

рада.  

1 

    
 
 
 
 

Члан 3. 
 
Правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
 
Број: 02-022-64/19  
Датум: 06.02.2019. године 
Градишка  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16) и члана 88. 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 допуни Правилника о 

субвенционирању превоза ученика 
основних и средњих школа с подручја 

општине Градишка 
 
 

Члан 1. 
У Правилнику о субвенционирању 
превоза ученика основних и средњих 
школа с подручја општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ 
број 5/18/) у члану 3.  додајесе нови став 
који гласи: 
 
„Субвенција се може платити превознику 
који своју дјелатност обавља у складу са 
Законом о друмском саобраћају 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број 47/17) и Одлуком о условима и 
начину обављања јавног превоза лица и 
ствари на подручју општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ 
број 5/18).“ 
 
 

Члан 2. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02-022-62/19 
Датум: 06.02.2019. 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 30. став 2. Закона о ситему 
интерних финансијских контрола 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 91/16) и члана 88. Статута 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 усвајању Оквирног стратешког плана 

за активности интерне ревизије за 
период 2019 - 2021. године 

 
I 

 
Усваја се Оквирни стратешки плана за 
активности интерне ревизије за период 
2019-2021. године. 

II 
 
Саставни дио ове одлуке је  Оквирни 
стратешки план активности интерне 
ревизије за период 2019 - 2021. године са 
прилозима. 
 

III 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02-022-7/19 
Датум: 11.01.2019. 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 30. став 2. Закона о ситему 
интерних финансијских контрола 
(„Службени гласник републике Српске“, 
број 91/16) и члана 88. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17) Начелник општине 
Градишка  д о н о с и  
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О Д Л У К У 
о усвајању Плана рада интерне 

ревизије 
 
 

I 
 
Усваја се Годишњи план интерне 
ревизије за 2019. годину, сачињен на 
основу Оквирног стратешког плана за 
активности интерне ревизије за период 
2019 - 2021. године. 
 

II 
 
Саставни дио ове одлуке је Годишњи 
план интерне ревизије за 2019. годину. 
 

III 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику oпштине Градишка“. 
 
Број: 02-022-8/19 
Датум: 11.01.2019. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 16. Закона о 
спорту („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), 
члана 88. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17), члана 17. Правилника о 
расподјели финансијских средстава за 
спорт на простору општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
бр. 4/13, 1/14, 1/17, 1/18 и 14/18) и 
Програма финансирања спорта на 
подручју општине Градишка за 2019. 
годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18), на приједлог 
Одјељења за друштвене дјелатности, уз 
прибављено мишљење Савјета за спорт 
Скупштине општине (Закључак број: 01-

17/19 од 29.01.2019. године), Начелник 
општине    д о н о с и 

 
 

О Д  Л  У  К  У 
 

о усвајању Прегледа расподјеле 
финансијских средстава за спорт 

у 2019. години 
 

I 
 Усваја се Преглед расподјеле 
финансијских средстава за спорт у 2019. 
години. 

 
II 

 Преглед расподјеле средстава из 
тачке I у прилогу је ове одлуке и чини 
њен саставни дио. 
 

III 
 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 

 
 

Број: 02-022-61/19                                                                 
Дана: 04.02.2019. године                                                                   
Градишка 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



06.02.2019.                 „Службени гласник општине Градишка“ – број 01/19                       Страна                         13 

 

 

    

ПРЕГЛЕД РАСПОДЈЕЛЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ У 2019. ГОДИНИ

Планирана средства за спорт у 2019. години

2019

1. Такмичарски спорт, значајне спортске 

манифестације, школски спорт и спортска 

рекреација грађана 412,000.00     

2. Суфинансирање изградње и опремање 

спортских објеката 8,000.00         

Расподјела у 2019. 2019

1. Такмичарски спорт 81,80% 337,000.00     

2. Школски спорт и спортска рекреација 

грађана 7,28% 30,000.00       

3. Значајне спортске манифестације и

активности за Општину и РС 10,92% 45,000.00       

УКУПНО 412,000.00     

Расподјела средстава за такмичарски спорт

2019

% расподјеле у 

2019.

ФК.Козара -клуб од посебног значаја за општину Градишка 100,000.00         

1. Фудбал -  остали клубови 105,500.00         44.51%

2. Кошарка                      34,000.00           14.35%

3. Одбојка 34,000.00           14.35%

4. Рукомет                         11,800.00           4.98%

5. Остали спортови 51,700.00           21.81%

УКУПНО 237,000.00     
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начин исплате

ПРВА ГРУПА "А": (КЛУБОВИ У ПРВОЈ ЛИГИ РС) годишњи износ проценат

ФК "Козара" Градишка-клуб од посебног значаја за општину 100,000.00            мјесечно

ПРВА ГРУПА "Б": (КЛУБОВИ У ДРУГОЈ ЛИГИ РС) годишњи износ проценат начин исплате

ФК "Јединство" Жеравица 15,500.00           15.90% двомјесечно

ФК "Дубраве" Дубраве 15,500.00           15.90% двомјесечно

ПРВА ГРУПА "В": (КЛУБОВИ У ТРЕЋОЈ ЛИГИ РС) годишњи износ проценат начин исплате

ФК "Лијевче" Нова Топола 10,000.00           7.71% квартално

начин исплате

ПРВА ГРУПА"Г": (КЛУБОВИ У ЧЕТВРОЈ ЛИГИ РС) годишњи износ проценат квартално

фк "Слога - ДИПО" Горњи Подградци 4,550.00                4.38% квартално

ФК "Козара" Турјак 4,550.00                4.38% квартално

ФК "Торпедо" Церовљани 4,550.00                4.38% квартално

ФК "ОФК Омладинац" Градишка 4,550.00                4.38% квартално

ФК "13 скојевки" Грбавци 4,550.00                4.38% квартално

ФК "Бисери" Чатрња 4,550.00                4.38% квартално

ФК "Слобода" Доњи Подградци 4,550.00                4.38% квартално

ФК "Калеми" Требовљани 4,550.00                4.38% квартално

начин исплате

ПРВА ГРУПА"Д": (КЛУБОВИ У ПЕТОЈ ЛИГИ РС) годишњи износ проценат квартално

ФК "Ратар" Стара Топола 2,400.00                2.31% квартално

ФК "Ламинци"  Ламинци 2,400.00                2.31% квартално

ФК "Младост" Сеферовци 2,400.00                2.31% квартално

ФК "Полет" Елезагићи 2,400.00                2.31% квартално

ФК "Обрадовац" Градишка 2,400.00                2.31% квартално

ФК "Вилуси"  Вилуси 2,400.00                2.31% квартално

ФК "Борац" Машићи 2,400.00                2.31% квартално

ФК "Братство" Козинци 2,400.00                2.31% квартално

ФК "Братство" Орахова 2,400.00                2.31% квартално

ФК "Романовци" Романовци 2,400.00                2.31% квартално

ФК "Јабланица - Дионис" Јабланица 2,400.00                2.31% квартално

начин исплате

ДРУГА ГРУПА: КОШАРКА годишњи износ проценат

ЖКК "Козара" Градишка - 1. лига РС 18,000.00              56.25% двомјесечно

ОKК "Козара" Градишка - 2. лига РС - запад 7,000.00                21.88% квартално

КК "Лијевче" Нова Топола - 2. лига РС - запад 7,000.00                21.88% квартално

начин исплате

ТРЕЋА ГРУПА: ОДБОЈКА годишњи износ проценат

ОК "Градишка" Градишка - 1. лига РС 12,500.00              39.06% двомјесечно

ЖОК "Градишка" Градишка - 2. лига РС 7,000.00                21.88% квартално

ЖОК "Козара" Градишка - 1. лига РС 12,500.00              39.06% двомјесечно

начин исплате

ЧЕТВРТА ГРУПА: РУКОМЕТ годишњи износ проценат

OРК "Kozara" Градишка - 1. лига РС 11,800.00           100% квартално

начин исплате

ПЕТА ГРУПА: ОСТАЛИ СПОРТОВИ

годишњи износ проценат

Куглашки клуб "Козара" Градишка - Премијер лига БиХ 11500 22.24% двомјесечно

Куглашки клуб "Лијевче" Нова Топола - 1. лига РС 3400 6.58% квартално

Куглашки клуб "Посавина" Градишка - 1. лига РС 3400 6.58% квартално

Шаховски клуб "Лијевче" Нова Топола - 2. лига РС 2000 3.87% квартално

Шаховски клуб "Козара" Градишка - 2. лига РС 2000 3.87% квартално

Шаховски клуб "Поткозарје" Горњи Подградци - 2. лига РС 2000 3.87% квартално

Карате клуб "Соко" Градишка 1400 2.71% квартално

Клуб борилачких вјештина "Нитен" Градишка 4000 7.74% квартално

Џиу-џицу клуб "Самурај" Градишка 1400 2.71% квартално

Карате клуб "Сенсеи kaрате дo" Нова Топола 1400 2.71% квартално

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019
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____________________________________

 
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  
5.700,00 КМ (словима: 
петхиљадаседамстотина и 00/100КМ). 
 

 
 

II 
 

Уплату средстава из тачке I ове одлуке, 
за свако новорођено дијете у ДЕЦЕМБРУ  
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 ДЕЦЕМБРУ 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: 02-022-06/19                                                                           
Датум: 08.01.2019. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

 

Кајак кану клуб "Сава" Градишка 3000 5.80% квартално

Кошаркашки клуб инвалида "Козара" Градишка 2200 4.26% квартално

Кош. клуб "Топбаскет" Нова Топола (омладинска лига) 2500 4.84% квартално

Фудбалски клуб "Старс" Градишка (млађе селекције) 1000 1.93% квартално

Спортско-планинарско друштво "Патрија" Градишка 800 1.55% квартално

Центар за подводне активности "Свети Никола" Градишка 1000 1.93% квартално

Kош. клуб "Servitium" Градишка ("Stars") (омладинска лига) 2000 3.87% квартално

Клуб реалног аикидо-а "Градишка" Градишка 1200 2.32% квартално

Клуб малог фудбала"Градишка"Градишка(2.лига РС запад) 1300 2.51% квартално

Женски фудбалски клуб "Јединство" Жеравица (1. лига РС) 1200 2.32% квартално

Клуб слободне борбе "ММА Донској" Градишка 1000 1.93% квартално

УГ "Атлетско рекреативни клуб" Градишка 1000 1.93% квартално

Спортско риболовно друштво "Амур"Градишка 1000 1.93% квартално

51700

Планирана средства резерви 5700

Фудбал 46,89 % 2673

Дворански спортови (кошарка,одбојка,рукомет) 31,47% 1794

Остали спортови 21,64% 1233
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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  
4.650,00 КМ  (словима: 
четирихиљадешестотинапедесет  и 
00/100КМ). 
 

II 
 

Уплату средстава из тачке I ове одлуке, 
за свако новорођено дијете у ЈАНУАРУ 
2019. 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 ЈАНУАРУ 2019. 
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: 02-022-57/19                                                                           
Датум: 04.02.2019. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

 
___________________________________ 
 

На основу члана 7. Уредбе о 
условима и начину плаћања готовим 
новцем („Службени гласник Републике 
Српске“, број 86/12, 10/14) и на основу 
члана 88. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 04/17) Начелник општине Градишка 
доноси:  
 

О Д Л У К У 
о висини благајничког максимума 

за 2019. годину 
 

 
Члан 1.  

 
Овом одлуком утврђује се максимални 
дневни износ готовог новца који органи 
општинске управе могу држати у својој 
благајни и користити за потребе 
готовинских плаћања, а у складу са 
чланом 3. Уредбе о условима и начину 
плаћања готовим новцем. 
 
 

Члан 2. 
 

Висина износа из претходног члана ове 
одлуке је 7.000,00 КМ. 

 
 

Члан 3. 
 

За извршење ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
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Члан 4. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у 
„Службеном гласнику општине 
Градишка“.  

 
Број: 02-022-9/19                                                                            
Датум: 16.01.2019. 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 
 

 
О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о именовању 
мртвозорника за преглед умрлих и 

утврђивање времена и узрока смрти 
умрлих лица изван здравствене 

установе 
 
 

I 
 
У Одлуци о именовању мртвозорника за 
преглед умрлих и утврђивање времена и 
узрока смрти умрлих лица изван 
здравствене установе („Службени гласник 
општине Градишка“, број 2/14) тачка II се 
мијења и гласи: 
„За преглед умрлих лица изван 
здравствене установе именују се 
сљедећи доктори медицине – 
мртвозорници како слиједи: 
 

1. Прим.др Радоја Рацановић 
2. Предраг др Суботић 
3. Младен др Бабић 
4. Златко др Котараш  
5. Дарко др Котараш 
6. Мира др Дмитрашиновић 
7. Гордана др Бојанић 
8. Сања др Кежић“ 

 
II 

 
Овa одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02-022-63/19                                                                           
Датум: 06.02.2019. 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 Правилника о начину и 
условима расподјеле средстава за 
подршку развоју пољопривреде за 2019. 
годину број: 02-012-1-21/19 од 21.01.2019. 
године, Начелник општине д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
    
1. Именује се Комисија за утврђивање 
испуњености услова за додјелу 
средстава из Програма подршке развоју 
пољопривреде за 2019. годину (у даљем  
тексту Комисија) у саставу: 

     
     1. Тубин Зоран, предсједник  
     2. Сладојевић Предраг, члан и 

                  3. Мисимовић Милутин, члан                 
 
2. Задатак Комисије је следећи: 

 
               -     да утврђује и записнички 
констатује испуњеност услова по 
захтјевима, које поднесу физичка лица и 
други субјекти, а у вези средстава која су   
предвиђена Програмом подршке развоју 
пољопривреде за 2019. годину.    
 
3. Извршење овог рјешења је у 
надлежности  начелника Одјељења за 
привреду пољопривреду. 
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4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном  
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02-012-1-22/19                                                                            
Датум: 21.01.2019. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу чл. 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 11. 
Правилника о дисциплинској и 
материјалној одговорности запослених у 
градској односно општинској управи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 11/17 и члана 88. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17), Начелник општине 
доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Дисциплинске комисије 
 
 
 

1. Именује се Дисциплинска комисија за 
вођење дисциплинских поступака 
против запослених службеника и 
намјештеника Општинске управе 
општине Градишка (у даљем тексту: 
Комисија)  у саставу: 

 
 - Зорица Марковић, предсједник, 
              Вања Сладојевић, замјеник 
              предсједника, 
 - Дарко Врховац, члан, 
   Мирјана Илинчић, замјеник 
              члана, 
 - Милутин Мирјанић, члан и 
   Емин Халиловић, замјеник члана. 
  
2. Именовање из тачке 1. врши се на 

период од двије године. 
 

3. Задаци Комисије и начин рада 
утврђени су у Правилнику о 
дисциплинској и материјалној 

одговорности запослених у градској 
односно општинској управи. 

 

4. Ступањем на снагу овог рјешења 
престаје да важи Рјешење о 
именовању Дисциплинске комисије 
број: 02-111-3/17 од 04.01.2017. године 
(„Службени гласник општине 
Градишка“, број 1/17). 

 
5. Рјешење ступа на снагу даном 

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

 
 
Број: 02-111-36/19                                                                           
Датум: 31.01.2019. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

 
___________________________________ 
 

На основу чл. 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 30. 
Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста 
Општинске управе Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, бр.  2/18, 
4/18, 13718 и 14/18)  и 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 израду 
Приједлога организације Општинске 
управе и Правилника о унутрашњој 

организацији и сиситематизацији 
радних мјеста Општинске управе 

Градишка 

 

 

1. У Радну групу за за израду Приједлога 
организације Општинске управе и 
Правилника о унутрашњој организацији и 
сиситематизацији радних мјеста 
Општинске управе Градишка именују се: 
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1) Владо Сладојевић, координатор, 
2) Драгана Илић, члан  и  
3) Горан Суботић, члан. 
 

2. Радна група из тачке 1. има задатак да 
у року од 10 дана изради Приједлог 
организације Општинске управе и 
Правилника о унутрашњој организацији и 
сиситематизацији радних мјеста 
Општинске управе Градишка.  
 

3. У току утврђивања приједлога 
наведених општих аката Радна група ће, 
поред коришћења законских и 
подзаконских аката и постојећих општих 
аката Општинске управе Градишка из 
наведене области, током свог рада 
вршити неопходне консултације са свим 
руководиоцима основних и унутрашњих 
организационих јединица Општинске 
управе Градишка. 
 

4. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у 
„Службеном гласнику општине Градишка“ 
 
Број: 02-111-38/19                                                                            
Датум: 04.02.2019. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 79. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16) и члана 88. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број: 4/17) Начелник општине 
Градишка, доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

  

о именовању Комисије  за избор 
Начелника Службе Начелика и избор 
службеника на неодређено вријеме у 

Општинској управи општине Градишка 

 
 

1. Именује се Комисијa за избор 
Начелника Службе Начелика до краја 
мандата сазива Скупштине који га је 
изабрао и  службеника за извршилачка 
радна мјеста на неодређено вријеме по 
јавном конкурсу у Општинској управи 
општине Градишка у саставу: 
 

1. Владо Сладојевић, службеник, 
предсједник,  

2. Драган Ђаковић, службеник, члан,  
3. Горан Сембер, службеник, члан,  
4. Ивана Тучен - Илишевић, листа 

стручњака, члан и  
5. Владо Томић,  листа стручњака, 

члан. 
 
2. Комисија има задатак да размотри 
приспјеле пријаве на конкурс, утврди који 
кандидати испуњавају услове конкурса, 
обави интервју са кандидатима и утврди 
редосљед кандидата на основу стручних 
способности, знања и вјешина. 
 
3. Административнотехничке послове, за 
потребе Комисије, обављаће Самостални 
стручни сарадник за радне односе 
Општинске управе општине Градишка.  
 
4. Комисија престаје са радом даном 
избора кандидата на упражњену 
позицију. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02-111-32/19                                                                           
Датум: 29.01.2019. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 
На основу члана 161. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16) и члана 88. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 



06.02.2019.                 „Службени гласник општине Градишка“ – број 01/19                       Страна                         20 

 

Градишка“, број: 4/17) Начелник општине 
Градишка, доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

  

о именовању Комисије  за избор 
намјештеника у Општинској управи 

општине Градишка 

 
 

1. Именује се Комисијa за избор 
намјештеника у Општинској управи 
општине Градишка у саставу: 
 

1. Горан Стојаковић,  предсједник,  
2. Драган Ђаковић, службеник, члан,  
3. Радомир Кнежевић, службеник, 

члан. 
 
2. Комисија има задатак да размотри 
приспјеле пријаве на конкурс, утврди који 
кандидати испуњавају услове конкурса, 
обави интервју са кандидатима и утврди 
редосљед кандидата на основу стручних 
способности, знања и вјешина. 
 
3. Административнотехничке послове, за 
потребе Комисије, обављаће Самостални 
стручни сарадник за радне односе 
Општинске управе општине Градишка.  
 
4. Комисија престаје са радом даном 
избора кандидата на упражњену 
позицију. 
 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02-111-33/19                                                                            
Датум: 29.01.2019. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

 
На основу члана 7. Одлуке о условима и 
начину обављања јавног превоза лица и 
ствари на подручју општине Градишка 
(„Службени  гласник општине Градишка“, 
број: 5/18), члана 3. став 2.  Правилника о 
усклађивању и регистрацији редова 

вожње („Службени гласник општине 
Градишка“, број: 6/18) и члана 88. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број: 4/17) Начелник 
општине доноси: 
                                               

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
                             

о именовању Комисије за усклађивање 
редова вожње у приградском саобраћају 

на подручју општине Градишка 
за период од 01.06.2019 - 31.05.2020. 

године. 
 

I 
 

Именује се Комисија за усклађивање и 
регистрацију редова вожње у саставу: 

 
                  1. Александар Бакић,  
                      предсједник, 

2.  Владимир Грабеж  члан, 
                  3. Јасминка Калајџија члан, 
                  4. Славко Калинић члан и 
                  5. Немања Вукелић члан. 

 
II 

 
Задатак комисије из тачке I је да проведе 
поступак усклађивања редова вожње у 
складу са Законом о превозу у друмском 
саобраћају и Правилником о усклађивању 
и регистрацији редова вожње аутобуских 
линија у приградском саобраћају општине 
Градишка. 

 
III 

Административне послове за потребе 
комисије обавиће Одјељење за 
комуналне и стамбене послове. 

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02-111-31/19                                                                           
Датум: 24.01.2019. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 82., став (3) 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16) и члана 88. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број 4/17) Начелник општине 
Градишка  доноси 

РЈЕШЕЊЕ 

o  именовању Тима за имплементацију 
e-Citizen софтвера 

 

1. Именује се  Тим  за  имплементацију  
e-Citizen софтвера у сљедећем  саставу: 

1) Немања Панић, дипл. правник, 
секретар Скупштине општине 
Градишка, 

2)  Јово Лукић, дипл. инж. 
електротехнике, Шеф одсјека за ИТ, 

3) Ведран Кнежевић, дипл. инж. 
грађевинарства, Стручни савјетник-
инжењер за изградњу и одржавање 
комуналне инфраструктуре. 

 

2. Чланови Тима су обавезни 
присуствовати на консултацијским 
састанцима који се буду одржавали 
током године. 

 

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

 
 
Број: 02-111-30/19                                                                            
Датум: 29.01.2019. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу чл. 59 и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16) и  члана 
88. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број  4/17),  Начелник општине Градишка  
д о н о с и 
   

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Координатора у пројекту 
„Јачање улоге мјесних заједница  

у Босни и Херцеговини“ 
 
 

1. Миодраг Бабић, „Виши стручни 
сарадник - координатор за мјесне 
заједнице и бирачке спискове“ у 
Општинској управи општине Градишка, 
именује се за Координатора у оквиру 
пројекта „Јачање улоге мјесних заједница 
у Босни и Херцеговини“. 
 

 
2. Координатор пројекта испред општине 
Градишка именује се на период  од 15. 
01. 2019. године до завршетка трајања 
пројекта „Јачање улоге мјесних заједница 
у Босни и Херцеговини“.  
 

 
3. Рок за преузимање дужности од 
ранијег координатора Златка Трнинића је 
осам дана. 
 

 
4. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
 
Број: 02-111-22/19                                                                           
Датум: 15.01.2019. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 2. Правилника о 
садржају и начину вођења регистра  
мјесних заједница („Службени гласник 
Републике Српске“, број 32/17) и  члана 
88. Статута општине Градишка, 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17), Начелник општине Градишка,     
д  о  н  о  с  и  
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Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
о давању овлашћења  за вођење 

регистра мјесних заједница 
на подручју општине Градишка  

 
 
1. Миодраг Бабић, службеник за мјесне 
заједнице, запослен на неодређено 
вријеме у  Одјељењу за општу управу  
Општинске управе општине Градишка, 
овлашћује  се за вођење регистра 
мјесних заједница на подручју општине  
Градишка. 
 

2. Именовани ће регистар мјесних 
заједница водити у складу са  
Правилником о садржају и начину вођења 
регистра  мјесних заједница. 
 

 

3. Преузимање послова вођења регистра 
мјесних заједница од овлашћеног 
службеника Златка Трнинића извршиће 
се у року од осам дана од дана пријема 
овог рјешења. 
 

 
4. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02-111-23/19                                                                            
Датум: 15.01.2019. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 16. Одлуке о 
уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Службени гласник општине 
Градишка“, број 6/14, 1/17, 7/17, 3/18 и 
8/18) 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 процјену 
вриједности грађевинског земљишта 

 
1. Именује се комисија за процјену 

вриједности грађевинског земљишта (у 
даљем тексту: Комисија) у саставу: 
 

             - Бранислав Савић, дипл. инж. грађ. - 
предсједник, 

               Љубо Јокић, дипл. инж. грађ. - 
замјеник предсједника, 

- Свјетлана Ђаковић, дипл. инж. 
грађ. - члан, 

                Гордана Николић, инж. грађ. - 
замјеник члана 

             - Драган Котур, дипл. инж. грађ. - 
члан, 

               Радислав Мартић, дипл. инж. грађ. - 
замјеник члана, 

 
           Немања Вукелић, дипл. правник - 

секретар комисије 
 

2. Задатак Комисије из претходне 
тачке је да изврши процјену вриједности 
неизграђеног градског земљишта у 
власништву Општине Градишка у 
поступку продаје, замјене, комплетирања 
и куповине грађевинске парцеле и да 
утврди тржишну цијену истог, водећи 
наручито рачуна о кретању цијена 
земљишта, намјени земљишта, положају 
земљишта у насељу, опремљености 
земљишта комуналним грађевинама и 
инсталацијама, саобраћајној повезаности 
и сл. 
 

3. Мандат комисије траје једну 
годину. 
 

4. Ово рјешење ступа на снагу 
даном доношења и објавиће се у 
„Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
 
Број: 02-111-39/19                                                                           
Датум: 05.02.2019. 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“, бр. 40/13, 
2/15, 106/15, 3/16 и 104/18), 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 додатних радова на  
реконструкцији улице Јована Цвијића и 
изградњи пјешачке стазе у улици Петра 
Пеције према уговору о набавци радова 
број : 02-022-467/18 од 24.12.2018. 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, 
2/15, 106/15, 3/16 и 104/18). 
 

                                                                   
III 

 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у  „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02-111-285/18                                                                            
Датум: 24.12.2018. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

 
 
 

На основу члана 118. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
2/15, 106/15, 3/16 и 104/18), 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 нових радова на  
реконструкцији улице Јована Цвијића и 
изградњи пјешачке стазе у улици Петра 
Пеције према уговору о набавци радова 
број : 02-022-469/18 од 24.12.2018. 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, 
2/15, 106/15, 3/16 и 104/18). 
 
                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у  „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02-111-286/18                                                                           
Датум: 24.12.2018. 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“, бр. 40/13, 
2/15, 106/15, 3/16 и 104/18), 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 додатних радова на  
асфалтирању некатегорисаних путева на 
подручју општине Градишка према 
уговору о набавци радова број : 02-022-
470/18 од 24.12.2018. 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, 
2/15, 106/15, 3/16 и 104/18). 
 

                                                                   
III 

 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02-111-287/18                                                                            
Датум: 24.12.2018. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

 

На основу члана 118. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
2/15, 106/15, 3/16 и 104/18), 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 нових радова на  асфалтирању 
некатегорисаних путева на подручју 
општине Градишка према уговору о 
набавци радова број : 02-022-471/18 од 
24.12.2018. 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, 
2/15, 106/15, 3/16 и 104/18). 

 
                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
Број: 02-111-288/18                                                                           
Датум: 24.12.2018. 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“, бр. 40/13, 
2/15, 106/15, 3/16 и 104/18), 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 додатних радова на  
асфалтирању локалних и 
некатегорисаних путева на подручју 
општине Градишка према уговору о 
набавци радова број : 02-022-462/18 од 
24.12.2018. 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, 
2/15, 106/15, 3/16 и 104/18). 
                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02-111-289/18                                                                            
Датум: 24.12.2018. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 
На основу члана 118. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 40/13, 2/15, 
106/15, 3/16 и 104/18), 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 путних 
јарака у МЗ Церовљани према уговору о 
набавци радова број : 02-022-533/18 од 
24.12.2018. 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, 
2/15, 106/15, 3/16 и 104/18). 
                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 

 
Број: 02-111-290/18                                                                           
Датум: 24.12.2018. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 118. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
2/15, 106/15, 3/16 и 104/18), члана 59. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16) и члана 88. Статута општине 
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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  адаптацији 
локалних и некатегорисаних путева на 
подручју општине Градишка према 
уговору о набавци радова број : 02-022-
494/18 од 24.12.2018. 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, 
2/15, 106/15, 3/16 и 104/18). 

 
                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02-111-291/18                                                                            
Датум: 24.12.2018. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 118. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
2/15, 106/15, 3/16 и 104/18), 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  грађевинских радова на  
улицама мјесних заједница општине 
Градишка  према уговору о набавци 
радова број : 02-022-525/18 од 
24.12.2018. 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, 
2/15, 106/15, 3/16 и 104/18). 
 

                                                                  
III 

 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02-111-292/18                                                                           
Датум: 24.12.2018. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 118. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
2/15, 106/15, 3/16 и 104/18), 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  грађевинских радова на 
реконструкцији путне мреже у МЗ Јазовац  
према уговору о набавци радова број : 
02-022-487/18 од 14.12.2018. 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, 
2/15, 106/15, 3/16 и 104/18). 
                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 

 
Број: 02-111-293/18                                                                            
Датум: 24.12.2018. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 118. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
2/15, 106/15, 3/16 и 104/18), 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 нових радова на  асфалтирању 
локалних и некатегорисаних путева на 
подручју општине Градишка према 
уговору о набавци радова број : 02-022-
493/18 од 24.12.2018. 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, 
2/15, 106/15, 3/16 и 104/18). 

                            
III 

 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02-111-294/18                                                                           
Датум: 24.12.2018. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 118. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
2/15, 106/15, 3/16 и 104/18), 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 нових радова на  
рехабилитацији хидромелиорационог 
система на територији општине Градишка 
према уговору о набавци радова број: 02-
022-495/18 од 24.12.2018. 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, 
2/15, 106/15, 3/16 и 104/18). 
                                                                   

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број: 02-111-297/18                                                                            
Датум: 24.12.2018. године 
Градишка 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 142. став 7. 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број: 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 7. став 
3. Правилника о вршењу техничког 
прегледа објеката и осматрању тла и 
објеката у току њихове употребе 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број: 100/13), Начелник општине 
Градишка, након проведеног јавног 
конкурса, објављује 

 
 

ЛИСТУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА 
КОЈА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У РАДУ 
КОМИСИЈА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 
ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 
ГРАДИШКА У 2019. И 2020. ГОДИНИ 

 
 

Утврђује се Листа физичких лица која 
могу учествовати као чланови комисија за 
технички преглед објеката на подручју 
оштине Градишка у 2019 и 2020. години, 
а како слиједи: 

 
- архитектонска струка: 

1. Сребренка Торбица, дипл. инж. 
арх. 

2. Јовица Буловић, дипл. инж. арх. 
3. Тања Мартић, дипл. инж арх. 
4. Зденко Драгичевић, дипл. инж. арх. 

 
- грађевинска струка: 

1. Небојша Суботић, инж. грађ.  
2. Зора Бабић струк.инж.грађ.-

специјалиста. 
3. Мирослав Вујановићн, инж. грађ. 
4. Божо Марковић мастер 

грађевинарства. 
5. Милан Хрвачевић, дипл. инж. грађ. 
6. Јосип Ћорковић, инж. грађ. 
7. Нада Ћорковић, дипл инж грађ.  
8. Бранко Мартић, дипл. инж. грађ. 
9. Вања Мартић, дипл. инж. грађ. 
10. Горан Вукотић, дипл. инж. грађ. 
11. Свјетлана Бундало, дипл. инж. 

грађ. 
12. Милан Шкондрић, дипл. инж. грађ.  
13. Драган Котур, дипл. инж. грађ. 
14. Дамир Томић, инж. грађ. 
15. Дејан Папрић, дипл. инж. грађ.   

 
 

- електротехничка струка (јака и слаба 
струја): 

1. Мирослав Турјачанин,дипл инж. 
ел. 

2.  Мишо Чагљевић, инж. ел. 
3.  Перо Томаш, дипл. инж. ел. 
4. Здравко Перић спец.струк.инж.ел. 

и рач. 
5. Младен Вујичић, инж. ел. 
6. Бранко Гашевић, инж. ел. 
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7. Велимир Гавриловић, дипл инж. 
ел.  

 
- машинска струка:    
      

1. Владимир Драшко, дипл. инж. 
маш. 

2. Остоја Бубуљ, дипл. инж. маш. 
3. Славко Вукасовић, дипл. инж. 

маш. 
4. Никола Ћосић, дипл инж. маш. 
5. Славиша Лукић, дипл. инж. маш. 
6. Предраг Станић, дипл. инж. маш. 

 
Ова листа ће се објавити у „Службеном 
гласнику општине Градишка“ и интернет 
страници општине Градишка. 

 
Број: 02-360-43/18                                                                            
Датум: 22.01.2019. 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 (0008190 
Остала буџетска потрошња) 

 
- са позиције 412900 Остали 

некласификовани расходи 
износ од 25.000,00 КМ 

- на позицију 415200 Грантови 
у земљи  износ од 25.000,00 
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 
непланираних средстава на конту 415200 
Грантови у земљи, а са конта 412900 
Остали некласификовани расходи. 
 
Број: 02-400-73/18 
Датум: 30.08.2018. 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  (0008520 Културни 
центар) 

 
- са позиције 412900 Остали 

некласификовани расходи 
износ од 600,00 КМ  
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- на позицију 631100  Издаци 

по основу пореза на додату 
вриједност  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 „Културни центар“, обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број   660/18 од 10.09.2018. 
године. Реалокација се врши због због 
недовољно планирних средстава на 
конту 631100 Издаци по основу пореза на 
додату вриједност. 

 
 
Број: 02-400-74/18 
Датум: 10.09.2018. 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 и 
0008165 Одјељење за просторно 
уређење и грађење) 

 
- са позиције 511700 Издаци 

за нематеријалну имовину 
износ од 10.000,00 КМ 

 
- на позицију 416100 Дознаке 

грађанима које се исплаћују 
из буџета општине  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 
непланираних средстава на конту 416100 
Дознаке грађанима, а са конта 511700 
Издаци за нематеријалну имовину. 
 
Број: 02-400-75/18 
Датум: 10.09.2018. 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 
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управа  општине Градишка (0008120 
Служба начелника општине и 0008160 
Одјељење за друштвене дјелатности) 

 
- са позиције 415200 Грантови 

у земљи (160) износ од 
30.000,00 КМ 

 
- на позицију 415200 Грантови 

у земљи (120) износ од 
30.000,00 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 
непланираних средстава на конту 415200 
Грантови у земљи (Служба начелника 
општине), а са конта 415200 Грантови у 
земљи (Одјељење за стамбено 
комуналне дјелатности) 
 
Број: 02-400-76/18 
Датум:14.09.2018. 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 и 
0008165 Одјељење за просторно 
уређење и грађење) 

 
- са позиције 511700 Издаци 

за нематеријалну имовину 
(165) износ од 29.000,00 КМ 

- на позицију 513100 Издаци 
за прибављање земљишта-
рј.имовинско-правних 
односа (120) износ од 
29.000,00 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 
непланираних средстава на конту 513100 
Издаци за прибављање земљишта, а са 
конта 511700 Издаци за нематеријалну 
имовину. 
 
Број: 02-400-77/18 
Датум: 17.09.2018. 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 
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РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација 
средстава у оквиру оперативне 
јединице   Остали буџетски 
корисници  (0815017 Средња стручна 
и техничка школа) 

 
- са позиције 412200 Расходи 

по основу утрошка енергије, 
комуналних и 
комуникационих услуга 
износ од 5.525,00 КМ 

 
- на позицију 412600  Расходи 

за гориво износ од 2.000,00 
КМ  

- на позицију 631900 Остали 
издаци износ од 3.525,00 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 164/18 од  
12.09.2018. године. Реалокација се врши 
због недовољно планирних средстава на 
контима 412600  Расходи за гориво и 
631900 Остали издаци.  
 
Број: 02-400-78/18 
Датум: 17.09.2018. 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  (0815016 Техничка школа) 

 
- са позиције 412200 Расходи 

по основу утрошка енергије, 
комуналних и 
комуникационих услуга 
износ од 2.000,00 КМ 

- на позицију 412500 Расходи 
за текуће одржавање износ 
од 2.000,00 КМ  
 

- са позиције 412700 Расходи 
за стручне услуге износ од 
2.000,00 КМ 

- на позицију 412500 Расходи 
за текуће одржавање 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 
 
ЈУ „Техничка школа“, обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број 775/18 од 12.09.2018. 
године. Реалокација се врши због 
недовољно планирних средстава на 
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контима 412700 Расходи за стручне 
услуге и 412500 Расходи за текуће 
одржавање.  
 
Број: 02-400-79/18 
Датум: 17.09.2018. 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  (0008510 Завичајни музеј) 

 
- са позиције 638100 Остали 

издаци из трансакција са 
другим јединицама власти 
износ од 1.365,00 КМ  

- на позицију 412500 Расходи 
за текуће одржавање износ 
од 150,00 КМ  

- на позицију 412600 Расходи 
за гориво износ од 215,00 
КМ. 

- на позицију 412900 Остали 
некласификовани 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 147/09-18 од 11.09.2018. 
године. Реалокација се врши због 
недовољно планирних средстава на горе 
наведеним контима.  
 
 
Број: 02-400- 80/18 
Датум: 17.09.2018. 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  (0815015 Гимназија) 

 
- са позиције 511200 Издаци 

за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију 
и адаптацију зграда и 
објеката износ од 6.000,00 
КМ 

- на позицију 511300 Набавка 
опреме износ од 6.000,00 
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 „Гимназија“, обратила се захтјевом за 
реалокацијом новчаних средстава, број 
1151/18 од 11.09.2018. године. 
Реалокација се врши због недовољно 
планирних средстава конту 5113 Набавка 
опреме.  
 
Број: 02-400-81/18 
Датум: 17.09.2018. 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 и 
0008190 Остала буџетска 
потрошња) 

 
- са позиције 412700 Расходи 

за стручне услуге (120) 
износ од 5.000,00 КМ 

- на позицију 419100 Расходи 
по судским рјешењима (190) 
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 
 
Реалокација се врши због недовољно 
непланираних средстава на конту 419100 
Расходи по судским рјешењима, а са 
конта 412700 Расходи за стручне услуге 
 
Број: 02-400-82/18 
Датум: 21.09.2018. 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 
20.000,00 КМ 
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- на позицију 511200 Издаци 

за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију 
и адаптацију зграда и 
објеката износ 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 

 
У циљу исправног евидентирања 
трошкова, одобрава се реалокација 
средстава на позицију 511200 Издаци за 
инвестиционо одржавање, а са  позиције 
511100  Издаци за изградњу и 
прибављање зграда и објеката. 
 
Број: 02-400-83/18 
Датум: 24.09.2018. 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  (0815016 Техничка школа 
и 0008400 ЈПУ „Лепа Радић“) 

 
- са позиције 411200  Расходи 

за бруто накнаде (400) износ 
од 2.874,00 КМ 

- на позицију 411200  Расходи 
за бруто накнаде (016) износ 
од 596,00 КМ и 

- на позицију 631900 Остали 
издаци (016) износ од 
2.278,00 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 средстава са других конта, 
на којима има расположивих средстава. 
 
Број: 02-400-84/18 
Датум: 24.09.2018. 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 
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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 
0008140 Одјељење за финансије) 

 
- са позиције 511100  Издаци 

за изградњу и прибављање 
зграда и објеката (120) 
износ од 50.000,00 КМ 

 
- на позицију 631100 Издаци 

по основу пореза на додату 
вриједност (140) износ од 
50.000,00 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  631100 
Издаци по основу пореза на додату 
вриједност наведеним контима, а са 
конта 511100  Издаци за изградњу и 
прибављање зграда. 
 
Број: 02-400-85/18 
Датум: 27.09.2018. 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 и 
0008130 Одјељење за општу 
управу) 

 
- са позиције 511300 Набавка 

опреме (130) износ од 
15.000,00 КМ 

 
- на позицију 419100 Расходи 

по судским рјешењима (120) 
износ од 15.000,00 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  419100 
Расходи по судским рјешењима, а са 
конта 511100 Набавка опреме. 
 
Број: 02-400-86/18 
Датум: 28.09.2018. 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 и  *** 
Буџетска резерва) 

 
- са позиције Буџетске 

резерве  износ од 10.500,00 
КМ 

- на позицију 416100 Помоћ 
појединцима (120) износ од 
10.500,00 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 

 
На основу Одлука Начелника општине, 
одобрена је реалокација средстава са 
буџетске резерве на позицију Помоћ 
појединцима, а на име интервентних 
помоћи за адаптацију стамбених објеката 
и превазилажење тешке материјалне 
ситуације. 
 
Број: 02-400-87/18 
Датум: 01.10.2018. 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   Остали буџетски 
корисници  (0008520 Културни 
центар) 

- са позиције 411100 Расходи 
за бруто плате запослених 
износ од 1.000,00 КМ   

- са позиције 411200  Расходи 
за бруто накнаде износ од 
2.300,00 КМ   

- са позиције 511300 Набавка 
опреме износ од 1.140,00 
КМ  и  

- са позиције 412600 Расходи 
за гориво износ од 650,00 
КМ 

- на позицију 411300 Расходи 
за накнаду плата 
запослених за вријеме 
боловања (бруто) износ од 
1.000,00 КМ  

- на позицију 412500 Расходи 
за текуће одржавање износ 
од 640,00 КМ и  

- на позицију 412700 Расходи 
за стручне услуге износ од 
2.200,00 КМ 

- на позицију 631100 Издаци 
по основу пореза на додату 
вриједност  износ од 1250,00 
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 „Културни центар“, обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број   771/18 од 02.10.2018. 
године. Реалокација се врши због због 
недовољно планирних средстава на горе 
наведеним контима, а са контима на 
којима има довољно расположивих 
средстава. 
 
Број: 02-400-88/18 
Датум: 10.10.2018. 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   Остали буџетски 
корисници  (0815015 Гиманзија, 
0815016 Техничка школа, 0815017 
Средња стручна и техничка школа и 
0008400 ЈПУ „Лепа Радић“) 

- са позиције 411200  Расходи 
за бруто накнаде (400) износ 
од 5.895,00 КМ   

- на позицију 411200  Расходи 
за бруто накнаде (015) износ 
од 354,00 КМ  

- на позицију 411200  Расходи 
за бруто накнаде (016)  
износ од 1.324,00 КМ 

- на позицију 411200  Расходи 
за бруто накнаде (017)  
износ од 3.268,00 КМ и 

- на позицију 631900 Остали 
издаци (017)  износ од 
940,00 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 средстава са других конта, 
на којима има расположивих средстава. 
 
Број: 02-400-89/18 
Датум: 22.10.2018. 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 
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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 
0008170 Одјељење за стамбено 
комуналне дјелатности) 

 
- са позиције 511700 Издаци 

за нематеријалну имовину 
(170) износ од 15.000,00 КМ 

- на позицију 415200 Грантови 
у земљи (120) износ од 
40.000,00 КМ. 

- на позицију 513100 Издаци 
за прибављање земљишта-
рј.имовинско-правних 
односа (120) износ од 
15.000,00 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 
непланираних средстава на контима 
415200 Грантови у земљи и на 513100 
Издаци за прибављање земљишта,  а са 
конта 511700 Издаци за нематеријалну 
имовину. 
 
Број: 02-400-90/18 
Датум: 22.10.2018. 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   Остали буџетски 
корисници  (0815016 Техничка школа) 

 
- са позиције 412900 Остали 

некласификовани расходи 
износ од 2.000,00 КМ   

- на позицију 412300  
Режијски трошкови износ од 
2.000,00 КМ  
 

- са позиције 412700 Расходи 
за стручне услуге износ од 
1.200,00 КМ   

- на позицију 412500 Расходи 
за текуће одржавање износ 
од 1.200,00 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 894/18 од 17.10.2018. 
године. Реалокација се врши због 
недовољно планирних средстава на 
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контима и 412300 Режијски трошкови 
412500 Расходи за текуће одржавање.  
 
Број: 02-400-91/18 
Датум: 22.10.2018. 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   Остали буџетски 
корисници  (0008300 Центар за 
социјални рад) 

 
- са позиције 511200 Издаци 

за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију 
и адаптацију зграда и 
објеката износ од 2.200,00 
КМ   
 

- на позицију 511300 Набавка 
опреме износ од 1.000,00 
КМ и  

- на позицију 516100 Издаци 
залихе материјала, робе и 
ситног инвентар, амбалаже 
и др. износ од 1.200,00 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 07/402-396/18 од 
19.10.2018. године. Реалокација се врши 
због недовољно планирних средстава на 
контима 511300 Набавка опреме и 
516100 Издаци залихе материјала, робе и 
ситног инв., амбалаже и др. 
 
Број: 02-400-92/18 
Датум: 22.10.2018. 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 (0008190 
Остала буџетска потрошња, 
0008140 Одјељење за финансије) 

 
- са позиције 418100 Расходи 

по основу камата на зајмове 
примљене од ентитета  
износ од 10.000,00 КМ 

- на позицију 419100 Расходи 
по судским рјешењима 
износ од 10.000,00 КМ. 
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- са позиције 411100 Расходи 
за бруто плате запослених 
износ од 2.000,00 КМ 

- на позицију 411400  Расходи 
за отпремнине и једнократне 
помоћи 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 
непланираних средстава на контима 
419100 Расходи по судским рјешењима и 
на 411400  Расходи за отпремнине, а са 
конта 418100 Расходи по основу камата и 
са 411100 Расходи за бруто плате 
запослених. 
 
Број: 02-400- 93/18 
Датум: 23.10.2018. 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   Остали буџетски 
корисници  (0008510 Завичајни музеј) 

 
- са позиције 411400  Расходи 

за отпремнине и једнократне 
помоћи износ од 3.000,00 
КМ   

- на позицију 412900 Остали 
некласификовани расходи 
износ од 3.000,00 КМ  
 

- са позиције 411300 Расходи 
за накнаду плата 
запослених за вријеме 
боловања (бруто) износ од 
1.500,00 КМ   

- на позицију 412600  Расходи 
за гориво износ од 1.500,00 
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 168/10-18 од 25.10.2018. 
године. Реалокација се врши због 
недовољно планирних средстава на горе 
наведеним контима.  
 
Број: 02-400-94/18 
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“, 
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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 
0008150 Одјељење за 
пољопривреду) 

- са позиције 511100  Издаци 
за изградњу и прибављање 
зграда и објеката (120) 
износ од 320.000,00 КМ 

- на позицију 511200 Издаци 
за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију 
и адаптацију зграда и 
објеката (120) износ од 
320.000,00 КМ 
 

- са позиције 414100 
Субвенције (150) износ од 
40.000,00 КМ 

- на позицију 412900 Остали 
некласификовани расходи 
(120) износ од 40.000,00 КМ 

 
- са позиције 511100  Издаци 

за изградњу и прибављање 
зграда и објеката (150) 
износ од 13.500,00 КМ 

- на позицију 416100 Дознаке 
грађанима које се исплаћују 
из буџета општине (120) 
износ од 6.500,00 КМ и 

- на позицију 412900 Остали 
некласификовани расходи 
(150) износ од 7.000,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије општине 
Градишка.   
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
Реалокација се врши због недовољно 
непланираних средстава на наведеним 
контима, а са конта на којима има 
довољно располошивих средстава. 
 
Број: 02-400-95/18 
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 (0008165 
Одјељење за просторно уређење 
и грађење и 0008190 Остала 
буџетска потрошња) 

 
- са позиције 511700 Издаци 

за нематеријалну имовину 
(165) износ од 30.000,00 КМ 

 
- на позицију 415200 Грантови 

у земљи (190) износ од 
30.000,00 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 

 
Реалокација се врши због недовољно 
непланираних средстава на конту 415200 
Грантови у земљи, а са конта 511700 
Издаци за нематеријалну имовину. 
 
Број: 02-400-96/18 
Датум: 30.10.2018. 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   Остали буџетски 
корисници  (0008520 Културни 
центар) 

 
- са позиције 511300 Набавка 

опреме износ од 2.470,00 
КМ   

- са позиције 412600  Расходи 
за гориво износ од 1.500,00 
КМ 

- на позицију 412500 Расходи 
за текуће одр. износ од 
2.310,00 КМ  

- на позицију 412700 Расходи 
за стручне услуге износ од 
1.660,00 КМ 
 

- са позиције 412200 Расходи 
по основу утрошка енергије, 
комуналних, 
комуникационих и 
транспортних услуга износ 
од 2.650,00 КМ 

- на позицију 412900 Остали 
некласификовани износ од 
2.650,00 КМ  
 

- са позиције 511300 Набавка 
опреме износ од 300,00 КМ 
и 

- са позиције 411100 Расходи 
за бруто плате запослених 
износ од 200,00 КМ 

- на позицију 412500 Расходи 
за текуће одржавање износ 
од 500,00 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 848/18 од 01.11.2018. 
године. Реалокација се врши због 
недовољно планирних средстава на горе 
наведеним контима.  
 
Број: 02-400- 97/18 
Датум: 02.11.2018. 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“, 
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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  (0008400 ЈПУ „Лепа 
Радић“) 
 

- са позиције 638100 Остали 
издаци из трансакција са другим 
јединицама власти износ од 
3.000,00 КМ 

- на позицију 412900 Остали 
некласификовани расходи износ 
од 3.000,00 КМ  

 
- са позиције 411100 Расходи за 

бруто плате запослених износ 
од 6.300,00 КМ 

- на позицију 411200  Расходи за 
бруто накнаде износ од 6.300,00 
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 
 
ЈПУ „Лепа Радић“ обратила се захтјевом 
за реалокацијом новчаних средстава, 
број 1258/18 од 08.11.2018. године. 
Реалокација се врши на  конта 412900 
Остали некласификовани расходи, а са 
конта на којима има довољно 
расположивих средстава. 
 
Број: 02-400-98/18 
Датум: 08.11.2018. 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  (0008520 Културни 
центар) 
 

- са позиције 411100 Расходи 
за бруто плате запослених 
износ од 4.500,00 КМ 

- на позицију 412900 Остали 
некласификовани расходи 
износ од 3.500,00 КМ  
 

- на позицију 412700 Расходи 
за стручне услуге износ од 
300,00 КМ и 

- на позицију 411300 Расходи 
за накнаду плата 
запослених за вријеме 
боловања (бруто) 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 „Културни центар“, обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број 914/18 од 15.11.2018. 
године. Реалокација се врши на  позиције 

412900 Остали некласификовани 
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расходи, 412700 Расходи за стручне 
услуге, 411300 Расходи за накнаду плата, 
а са конта на којима има довољно 
расположивих средстава. 
 
Број: 02-400-99/18 
Датум: 15.11.2018. 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  (0815015 Гиманзија, 
0815016 Техничка школа, 0815017 
Средња стручна и техничка школа 
и 0008920 Туристичка 
организација) 

 
- са позиције (920) износ од 

4.012,00 КМ, 
- на позицију  411200  

Расходи за бруто накнаде 
(015) износ од 775,00 КМ  

- на позицију  411200  
Расходи за бруто накнаде на 
позицију (016) износ од 
1.393,00 КМ  

- на позицију  411200  
Расходи за бруто накнаде на 
позицију (017) износ од 
1.844,00 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 између буџетских корисника 
се врши са орг.јединице Туристичка 
организација на конта на којима нема 
довољно расположивих средстава. 
 
Број: 02-400-100/18 
Датум: 26.11.2018. 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  (0008004 Народна 
библиотека) 

 
- са позиције 511300 Набавка 

опреме износ од 220,00 КМ 
 

- на позицију 412900 Остали 
некласификовани расходи 
износ од 220,00 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 „Народна библиотека“, обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број 357/18 од 28.11.2018. 
године. Реалокација се врши на  конто  
412900 Остали некласификовани расходи 
на којем нема довољно расположивих 
средстава. 
 
Број: 02-400-101/18 
Датум: 28.11.2018. 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  (0008510 Завичајни 
музеј) 

 
- са позиције 511300 Набавка 

опреме износ од 300,00 КМ 
и  

- са позиције 411200 Расходи 
за бруто накнаде износ од 
2.648,00 КМ 

 
- на позицију 412500 Расходи 

за текуће одр. износ од 
298,00 КМ  

- на позицију 412600  Расходи 
за гориво износ од 1.150,00 
КМ  

- на позицију 412700 Расходи 
за стручне услуге износ од 
500,00 КМ и 

- на позицију 412900 Остали 
некласификовани 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 187/11-18 од 28.11.2018. 
године. Реалокација се врши због 
недовољно непланираних средстава на 
контима 412500 Расходи за текуће 
одржавање, 412600  Расходи за гориво, 
412700 Расходи за стручне услуге, 
412900 Остали некласификовани 
расходи.  
 
Број: 02-400-102/18 
Датум: 28.11.2018. 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 
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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, 0008150 
Одјељење за пољопривреду, 0008170 
Одјељење за стамбено комуналне 
дјелатности и 0008190 Остала буџетска 
потрошња) 

 
- са позиције 511100  Издаци 

за изградњу и прибављање 
зграда и објеката (120) 
износ од 39.150,00 КМ 

 
- на позицију 516100 Издаци 

залихе материјала, робе и 
ситног инвентар, амбалаже 
и др. (120) износ од 6.500,00 
КМ  

- на позицију 511200 Издаци 
за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију 
и адаптацију зграда и 
објеката (120) износ од 
21.000,00 КМ 

- на позицију 631900 Остали 
издаци (190) износ од 650,00 
КМ 

- на позицију 412900 Остали 
некласификовани расходи 
(150) износ од 200,00 КМ и 

- на позицију 412500 Расходи 
за текуће одржавање (170) 
износ од 15.200,00 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 
непланираних средстава на контима 

516100 Издаци залихе материјала, 
631900 Остали издаци, 412500 Расходи 
за текуће одржавање, 412900 Остали 
расходи. 
 
Број: 02-400-103/18 
Датум: 28.11.2018. 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  (0815016 Техничка 
школа, 0815017 Средња стручна и 
техничка школа и 0008920 
Туристичка организација) 

 
- са позиције 411200 Расходи 

за бруто накнаде (920) износ 
од 613,00 КМ 

- на позицију 412200 Расходи 
по основу утрошка енергије, 
комуналних, 
комуникационих и 
транспортних услуга (016) 
износ од 191,00 КМ и 

- на позицију 411200 Расходи 
за бруто нак. (017) износ од 
422,00 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 
 
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: 02-400-104/18 
Датум: 28.11.2018. 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 631300 Издаци 

по основу аванса у земљи 
износ од 2.000,00 КМ 

- на позицију 487200 
Трансфери ентитету износ 
од 2.000,00 КМ  

- са позиције 412900 Остали 
некласификовани расходи 
износ од 2.200,00 КМ 

- на позицију 419100 Расходи 
по судским рјешењима 
износ од 2.200,00 КМ  

- са позиције 511100  Издаци 
за изградњу и прибављање 
зграда и објеката износ од 
14.300,00 КМ 

- на позицију 412900 Остали 
некласификовани расходи 
износ од 14.300,00 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 
 
Реалокација се врши због недовољно 
непланираних средстава на контима 
487200 Трансфери ентитету, 419100 
Расходи по судским рјешењима, а са 
конта 511100 на којем има планираних 
средстава. 
 
Број: 02-400-105/18 
Датум: 19.12.2018. 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 
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РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава  

у буџету општине Градишка за 2018. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација 
средстава у оквиру оперативне 
јединице   Остали буџетски 
корисници  (0008510 Завичајни 
музеј) 

 
- са позиције 511200 Издаци 

за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију 
и адаптацију зграда и 
објеката износ од 650,00 КМ  

- са позиције 516100 Издаци 
залихе материјала, робе и 
ситног инвентар, амбалаже 
и др. износ од 300,00 КМ  

- са позиције 516100 Издаци 
залихе материјала, робе и 
ситног инвентар, амбалаже 
и др. износ од 300,00 КМ и 

- са позиције 412200 Расходи 
по основу утрошка енергије, 
комуналних, 
комуникационих и транс. 
усл. износ од 650,00 КМ 

- на позицију 412600  Расходи 
за гориво износ од 1.100,00 
КМ и 

- на позицију 412700 Расходи 
за стручне услуге износ од 
500,00 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 197/12-18 од 12.12.2018. 
године. Реалокација се врши на  конта 

412600 и 412700, а са конта на којима 
има довољно расположивих средстава. 
 
Број: 02-400-106/18 
Датум: 20.12.2018. 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 
90.000,00 КМ 

 
- на позицију 412900 Остали 

некласификовани расходи 
износ од 50.000,00 КМ  

- на позицију 513100 Издаци 
за прибављање земљишта-
рј.имовинско-правних 
односа износ од 40.000,00 
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 

 
Реалокација се врши због недовољно 
непланираних средстава на конту  412900 
и 513100 , а са конта 511100 на којем има 
планираних средстава.  
 
Број: 02-400- 107/18 
Датум: 21.12.2018. 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  (0008301 Трошкови 
социјалне заштите) 
 

 
- са позиције 416100 Дознаке 

грађанима које се исплаћују 
из буџета општине износ од 
45.000,00 КМ  

- на позицију 416300 Дознаке 
пружаоцима услуга 
социјалне заштите 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 
 
ЈУ „Центар за социјални рад“, обратила 
се захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број 07/402-462/18  од  
21.12.18. године. Реалокација се врши 
због недовољно непланираних средстава 
на конту  416300 Дознаке пружаоцима 
услуга социјалне заштите, а са конта на 
којем има планираних средстава 416100 
Дознаке грађанима.  
 
Број: 02-400-108/18 
Датум: 21.12.2018. 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 пољопривреду и 
0008190 Остала буџетска 
потрошња) 
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- са позиције 415200 Грантови у 
земљи износ од 19.800,00 КМ 

- на позицију 415100 Текући 
грантови у иностранству износ 
од 19.800,00 КМ  

 
- са позиције 413300 Расходи по 

основу камата на примљене 
зајмове у земљи износ од 
10.000,00 КМ 

- на позицију 418100 Расходи по 
основу камата на примљене 
зајмове примљене од ентитета 
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 516100 Издаци за 
залихе материјала и  на позицију 419100 
Расходи по судским рјешењима.  
 
Број: 02-400-109 /18 
Датум: 26.12.2018. године 
Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 
о извршењу Ребаланса Буџета општине 
Градишка за 2018. годину  („Службени 
гласник општине Градишка“, број 15/18) 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 511300 Набавка 

опреме износ од 2.500,00 
КМ 

- на позицију 419100 Расходи 
по судским рјешењима 
износ од 2.500,00 КМ  
 

- са позиције 511100  Издаци 
за изградњу и прибављање 
зграда и објеката износ од 
195.000,00 КМ  

- на позицију 516100 Издаци 
залихе материјала, робе и 
ситног инвентар, амбалаже 
и др. износ од 195.000,00 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 516100 Издаци за 
залихе материјала и  на позицију 419100 
Расходи по судским рјешењима .  
 
Број: 02-400- 110/18 
Датум: 27.12.2018. године 
Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 
о извршењу Ребаланса Буџета општине 
Градишка за 2018. годину  („Службени 
гласник општине Градишка“, број 15/18) и 
члана 88. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“,  
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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  (0008520 Културни 
центар) 
 

 
- са позиције 412500 Расходи 

за текуће одржавање износ 
од 200,00 КМ  

- на позицију 412200 Расходи 
по основу утрошка енергије, 
комуналних, 
комуникационих и тран. 
услуга износ од 200,00 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 947/18 од 28.11.2018. 
године. Реалокација се врши на  конто 
412200 Расходи по основу утрошка 
енергије, због недовољно планираних 
средства. 
 
Број: 02-400-111/18 
Датум: 28.12.2018. године 
Градишка    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Аџић с.р. 

 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке 
о извршењу Ребаланса Буџета општине 
Градишка за 2018. годину  („Службени 
гласник општине Градишка“, број 15/18) 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 5.371,00 
КМ 

- на позицију 418200 Расходи 
из трансакција размјене 
између јединица власти 
износ од 5.371,00 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 418200 Расходи из 
трансакција размјене између јединица 
власти.  
 
Број: 02-400-112/18 
Датум: 28.12.2018. године 
Градишка    

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
           Зоран Аџић с.р. 
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О Г Л А С 
 
 

Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, Општине Градишка, на основу 
рјешења број 05-372-1/19 од 30.01.2019. 
године, извршило је у регистарском листу 
број 24/07 упис промјене лица 
овлаштених за заступање Заједнице 
етажних власника стамбене зграде у 
улици Видовданска Г-8, улаз први, кућн 
број: 77, са сљедећим подацима:  

Лица овлашћена за заступање и 
представљање заједнице је 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Стегић Никола, ЈМБГ: 0906950101465 
2. Остојић Александар, ЈМБГ: 
2009969101461 

 
Бришу се имена  ранијих овлаштених 
лица и то: бришу се имена:  
Радак Милорад и Милиновић Миодраг 

 
Број: 05-372-1/19 
Датум: 30.01.2019. године 
Градишка 
 

ПО ОВЛАШЋЕЊУ  
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Бранислав Савић с.р.
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