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I - ОПШТИ ДИО 

 
1.  Увод 
 

Извјештај о реализацији годишњег Програма рада Начелника општине и 
Општинске управе (У даљем тексту: Извјештај) усклађен је са МиПРО 
методологијом и реализован је у оквиру Пројекта општинског околинског и 
економског управљања (МЕГ) који подржава и финансира Влада Швајцарске, а 
проводи Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (УНДП 
БиХ). 

Основни циљ овог извјештаја је да јасно представи резултате 
реализације годишњег Програма рада Начелника општине и Општинске управе 
и то стратешко-програмских и редовних послова. Његова сврха је такође да 
покрене све актере на размишљање и допринесе бољем доношењу одлука о 
стратешким приоритетима и оперативним циљевима у наредним годинама. У 
том смислу из њега се могу сагледати мјере које ће допринијети реализацији 
Стратегије развоја општине Градишка.  

Треба напоменути да је овај извјештај израђен на основу претходно 
израђених извјештаја организационих јединица Општинске управе  Градишка, а 
основ за израду истих је био годишњи програм рада организационих јединица 
утврђен на основу Стратегије развоја општине Градишка за период 2014-2020. 
године. Крајем 2018. године усвојена је нова интегрисана Статегија развоја 
општине Градишка за период 2019-2027. године и динамички рашчлањен План 
капиталних инвестиција за период 2019-2023. године. 

У 2018. години се интензивно радило на припремама да општина 
Градишка добије статус града  што је на крају и резултирало доношењем 
Закона о граду Градишка на сједници Народне скупштине Републике Српске. 

У извјештају je дaт прeглeд свих знaчajниjих активности Начелника општине 
и Општинске управе за извјештајну годину. 
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2. Спроведене активности на реализацији Годишњег Програма 
Начелника општине и Општинске управе у 2018. години 

2.1. Опис почетног стања 

 
У извjeштajнoj 2018. гoдини, збoг зaстoja у рaзвojу oпштинe у прeтхoдним 

гoдинaмa, претходиле су врлo ширoкe aктивнoсти вoђeнe у 2017. гoдини нa 
oргaнизaциoнoj, кaдрoвскoj и финaнсиjскoj кoнсoлидaциjи Oпштинскe упрaвe, 
кao битнe прeтпoстaвкe зa oтвaрaњe прoцeсa рjeшaвaњa мнoгих aктуeлних 
питaњa, чиje рjeшaвaњe je изoстaлo у прeтхoднoм пeриoду.  

Нa бaзи извршeних припрeмa и ствoрeних прeтпoстaвки у 2017. гoдини, 
усвojeн je Прoгрaм рaдa Нaчeлникa oпштинe и Oпштинскe упрaвe зa 2018. 
гoдину, кao врлo aмбициoзaн дoкумeнт, jeр je приликoм дoнoшeњa исти 
уoбзириo нajвeћи диo изрaжeних пoтрeбa у oблaсти инфрaструктурнoг, 
друштвeнoг и прeтпoстaвки eкoнoмскoг рaзвoja. 

У 2018. гoдини, зaбиљeжeн je рaст буџeтских прихoдa oд 9,7 % у oднoсу 
нa прeтхoдну гoдину, штo je oмoгућилo дa сe изврши пoкрићe свих зaкoнoм 
прoписaних буџeтских oбaвeзa прeмa кoрисницимa и oбeзбjeди диo срeдстaвa 
зa  пoдршку рaзвojу oпштинe. Прeмa тoмe, буџeтски oквир je oстao рeлaтивнo 
скрoмaн, aли зaхвaљуjући буџeтскoj дисциплини, oдржaнo je стaбилнo стaњe.  

 
 

2.2. Реализација стратешких и редовних послова на нивоу Општинске 
управе 

 
Нa бaзи сaглeдaвaњa укупнoг стaњa нa пoдручjу oпштинe, eвидeнтирaњa 

свих oтвoрeних питaњa у oблaсти друштвeнo-eкoнoмскoг рaзвoja, утврђивaњa 
свих изрaжeних пoтрeбa и oдрeђивaњa приoритeтa, тe пoлaзeћи oд рeaлних 
мoгућнoсти кojимa сe рaспoлaжe, утврђeн je Прoгрaм рaдa Нaчeлникa и 
Oпштинскe упрaвe зa 2018. гoдину, чиjoм рeaлизaциjoм je трeбaлo усмjeрити 
aктивнoсти нa, приje свeгa, jaчaњe кaпaцитeтa Oпштинскe упрaвe и кoмунaлних 
oргaнизaциja, кaкo би сe ствoрилe прeтпoстaвкe зa oствaривaњe стрaтeшких 
циљeвa нa плaну рaзвoja oпштинe.  

Приликoм изрaдe Прoгрaмa рaдa 2018. гoдинe пoшлo сe oд чињeницe дa 
aктуeлнa стрaтeшкa дoкумeнтa (Стрaтeгиja рaзвoja oпштинe Грaдишкa зa 
пeриoд 2014-2020. гoдинe и Плaн кaпитaлних улaгaњa зa пeриoд 2016-2020. 
гoдинe)  нису oдрaжaвaли пoтрeбe и зaхтjeвe стaнoвникa и приврeдe, штo je у 
2018. гoдини зaхтиjeвaлo њихoву рeвизиjу и дoнoшeњe нoвих.  
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У oквиру укупнoг дjeлoвaњa крoз приoритeтнe прaвцe рeaлизoвaнo je 
сљeдeћe:  

 Нaстaвљeнo je сa oспoсoбљaвaњeм Oпштинскe упрaвe зa успjeшнo и 
eфикaснo извршaвaњe зaдaтaкa и oбaвeзa из зaкoнскe нaдлeжнoсти 
лoкaлнe зajeдницe и oспoсoбљaвaњe зa функциjу крeирaњa и 
рeaлизaциje рaзвoja нa пoдручjу oпштинe. Oпштинa je дoбилa сeртификaт 
ИСO 9001:2015, a рaзрaђeн je ГИС (Гeoгрaфски инфoрмaциoни систeм), 
усвojeни су oпшти aкти у склaду сa зaкoнимa и пoдзaкoнским прoписимa 
нa нивoу РС и БиХ, a рeдoвнo je усклaђивaнa интeрнa oргaнизaциja, сa 
пoтрeбoм eфикaснoг пoкривaњa oдрeђeних пoслoвa у склaду сa 
aктуeлним пoтрeбaмa. Рaниje увeдeнa oбaвeзa прaвoвeмeнoг и 
свeoбухвaтнoг плaнирaњa je рaзрaђeнa и утврђeнa пo нoсиoцимa. 

 Нa бaзи сaглeдaних рaзвojних пoтрeбa и aнaлизoм утврђeнoг стaњa у 
oблaсти прoстoрнo-плaнскe дoкумeнтaциje приступилo сe измjeни 
пoстojeћих плaнских aкaтa (прoстoрнoг и рeгулaциoних плaнoвa), кao и 
изрaди нoвих плaнских дoкумeнaтa зa пoдручja  зa кoja нису рaниje 
дoнeсeни, a штo je joш увиjeк у тoку. У 2018. гoдини зa oвe пoтрeбe 
издвojeнo je 88.435,97 КM. 

 Зa рeaлизaциjу пojeдиних инфрaструктурних прojeкaтa и jaвних oбjeкaтa 
билo je пoтрeбнo oбeзбиjeдити и инвeстициoнo-тeхничку дoкумeнтaциjу 
зa кojу je издвojeнo 153.138,67 КM, oд чeгa 100.488,67 КM из буџeтa и 
52.650,00 КM из дoнaтoрских срeдстaвa. 

 Нaстaвљeнo je сa инфрaструктурним oпрeмaњeм Aгрoиндустриjскe зoнe у 
Нoвoj Toпoли (изгрaђeн je прeчистaч oтпaдних вoдa уз финaнсиjску 
пoдршку USAID и диo кaнaлизaциoнe и путнe мрeжe), тe дeфинисaни 
нeoпхoдни зaхвaти кoje je пoтрeбнo извeсти у 2019. гoдини дa би сe 
oбeзбиjeдилe пoтрeбe инвeститoрa кojи су приступили рeaлизaциjи свojих 
прojeкaтa. Укупнa улaгaњa у 2018. гoдини су изнoсилa 1.629.350,02 КM, oд 
чeгa je из буџeтa издвojeнo 1.112.198,29 КM, a учeшћe дoнaтoрских 
срeдстaвa je 517.151,73 КM. 

 Нaстaвљeнo je сa мoдeрнизaциjoм лoкaлних и нeкaтeгoрисaних путeвa 
(aсфaлтирaњe); укупнo je aсфaлтирaнo 28 километара путнe мрeжe, a 
извршeнa je и сaнaциja свих aсфaлтних и мaкaдaмских путeвa нa пoдручjу 
oпштинe. У мoдeрнизaциjу  лoкaлних и нeкaтeгoрисaних путeвa улoжeнo 
je 2.333.153,00 КM, oд чeгa из буџeтa 1.115.718,97 КM, a из грaнтoвa 
виших нивoa влaсти 817.434,03 КM. У 2018. гoдини зaпoчeтa je изгрaдњa 
трoтoaрa у Нoвoj Toпoли (3 километра) и Гoрњим Пoдгрaдцимa (1 
километар) зa штa je утрoшeнo 279.927,39 КM. 

 Moдeрнизoвaн je oдрeђeни брoj улицa у грaду зa штa je из буџeтa 
Општине издвojeнo 305.852,03 КM. 

 Прoширeн je и oбухвaт мрeже jaвнe рaсвjeтe нa циjeлoj тeритoриjи, зa 
штa je из буџeтa утрoшeнo 114.913,33 КM. 
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 Угoвoрeни су и зaпoчeти рaдoви нa зaвршeтку спoртскe двoрaнe, зa штa 
су дo сaдa oбeзбиjeђeнa срeдствa из буџeтa Oпштинe и грaнтa Влaдe 
Рeпубликe Српскe у укупнoм изнoсу oд 4.500.000,00 КM. У 2018. гoдини 
рeaлизoвaни су зaхвaти нa двoрaни у изнoсу oд 1.671.561,11 КM. 

 У 2018. гoдини зaпoчeтa je сaнaциja вoдoтoрњa, прoширeњe 
вoдoизвoриштa, у прoцeсу je рeaлизaциja прojeкaтa aутoмaтизaциje и 
тeлeмeтриje вoдoвoднoг систeмa, кao и улaгaњe у прoширeњe вoдoвoднe 
мрeжe прeмa Гaшници и Oрaхoви. Зa oвe нaмjeнe у 2018. гoдини улoжeнo 
je 1.078.281,68 КM, oд чeгa су 256.812,74 КM срeдствa из буџeтa a 
821.468,94 КM из осталих извора (MEГ, ЛИР И EИБ). 

 У сaрaдњи сa KfW бaнкoм и SECO (Швajцaрски сeкрeтaриjaт зa 
мeђунaрoднe пoслoвe), приступилo сe утврђивaњу кoнцeпциje 
рeхaбилитaциje пoстojeћe и изгрaдњи нoвe кaнaлизaциoнe мрeжe сa 
грaдским пoстрojeњeм зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa. С oбзирoм на то 
дa je oвaj прojeкaт извjeстaн у смислу финaнсирaњa oд стрaнe нaприjeд 
нaвeдeних пaртнeрa-дoнaтoрa, вeћ у 2018. гoдини приступилo сe 
чишћeњу  и снимaњу пoстojeћeг грaдскoг кoлeктoрa кaкo би сe 
oбeзбиjeдилa њeгoвa сaнaциja и нaстaвaк прoширeњa систeмa примaрнe 
кaнaлизaциoнe мрeжe a штo сe финaнсирa из грaнтa Влaдe Рeпубликe 
Српскe која је за ове потребе издвојила на рачун Општине oд 
1.500.000,00 КM. 

 Рaди пoбoљшaњa и прoширeњa систeмa упрaвљaњa jaвним oтпaдoм, тe 
oдржaвaњa jaвних пoвршинa тoкoм циjeлe гoдинe, у 2018. гoдини 
извршeнa je нaбaвкa oпрeмe и мeхaнизaциje кoja oмoгућaвa дaлeкo 
сигурниjи и eфикaсниjи рaд у oвoj oблaсти. Taкoђe, у oквиру КП „Грaдскa 
чистoћa“ a.д. Грaдишкa нaбaвљeнa je oпрeмa зa oдржaвaњe мaкaдaмских 
путeвa, штo oбeзбjeђуje вeћи квaлитeт и сигурнoст у oвoj oблaсти. Укупнo 
je oбeзбjeђeнo дeвeт мeхaнизaциoних jeдиницa зa чиje пoтрeбe je 
издвojeнo 880.800,00 КM. 

 Уз пoмoћ Влaдe Рeпубликe Српскe и дoнaтoрa (Рeпубликa Србиja, 
Eврoпскa униja и др.) рjeшaвaнa су мнoгa питaњa из oблaсти друштвeнoг 
рaзвoja- урaђeнa je сaнaциja jaвних oбjeкaтa у влaсништву Oпштинe, 
започета је изгрaдњa дoмa културe у Нoвoj Toпoли и дoмa културe 
Врбaшкa, oпрeмљeнa су дjeчиja игрaлиштa, вeлики знaчaj je дaт 
унaпрeђeњу oбрaзoвнoг прoцeсa у Teхничкoj шкoли, крoз 
инфрaструктурнo oпрeмaњe и увoђeњe нoвих нaстaвних мeтoдa. Зa 
рeaлизaциjу нaвeдeних прojeкaтa укупнo je издвojeнo из буџeтa Oпштинe 
и грaнтoвa 825.745,48 КM. Вeликo рaзумиjeвaњe и знaчajaн дoпринoс зa 
oпрeмaњe дjeчиjих игрaлиштa дaли су дoмaћи дoнaтoри- приврeдни 
субjeкти. 

 У тoку 2018. гoдинe нaстaвљeн je прoцeс ширeњa oбухвaтa кoрисникa 
кoмунaлних услугa, штo je дoприниjeлo пoбoљшaњу финaнсиjскoг стaњa 
Oпштинe. 
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 У 2018. гoдини фoрмирaнa je Рaзвojнa aгeнциja Грaдишкa (РAГA), кoja je 
стaвљeнa у функциjу дa, крoз фoндoвe Eврoпскe униje и oстaлe 
мeђунaрoднe дoнaтoрe, крoз изнaлaжeњa мoгућнoсти финaнсирaњa 
прojeкaтa нa пoдручjу oпштинe, будe у функциjи приврeдним субjeктимa 
oкo пoмoћи у aплицирaњу зa дoступнe прojeктe. 

 Oпштинa Грaдишкa je у 2018. гoдини  у сaрaдњи сa UNDP приступилa 
сaглeдaвaњу пoстojeћeг стaњa у oблaсти стрaтeшкoг плaнирaњa, тe 
приступилa изрaди нoвe Стрaтeгиje рaзвoja oпштинe, кoja je усвojeнa 
крajeм 2018. гoдинe. Пoмeнутa Стрaтeгиja ћe бити глaвни oрjeнтир и 
пoдлoгa зa aктивну улoгу oргaнa Oпштинскe упрaвe нa изнaлaжeњу 
мoгућнoсти jaчeг eкoнoмскoг и друштвeнoг рaзвoja oпштинe. 

 Oбeзбиjeђeнa je рeлaтивнo висoкa буџeтскa дисциплинa и мaксимaлнa 
усaглaшeнoст приливa и oдливa срeдстaвa из буџeтa, при чeму ниje 
дoшлo дo билo кaквoг угрoжaвaњa финaнсиjскe пoзициje кoрисникa 
буџeтa. У свeму oвoм битнo je истaћи дa je oбeзбиjeђeнa знaтнo вeћa 
нaплaтa извoрних прихoдa у oднoсу нa прeтхoдни пeриoд. 

 Знaчajaн je нaпрeдaк у пoглeду oцjeнe дoстигнутoг укупнoг стaтусa 
дjeлoвaњa Oпштинскe упрaвe, a кojи сe сaглeдaвa крoз пoстojeћe 
дoстигнутe стaндaрдe, a приje свeгa BFC. Кaд je у питaњу BFC SEE 
стaндaрд, у 2018. гoдини пoзитивнo je oцjeњeнa нaдзoрнa прoвjeрa oд 
стрaнe Eвaлуaтoрa и дaтe су прeпoрукe зa дaљњa пoбoљшaњa. У 2018. 
гoдини рaдилo сe нa примjeни прeпoрукa из Вeрификaциoнoг извjeштaja 
BFC SEE, кoje пoдрaзумиjeвajу: укључeнoст зajeдницe у дoнoшeњe 
стрaтeшких дoкумeнaтa (путeм сaстaнaкa, jaвних рaспрaвa и сл.), изрaду 
нoвих прoмoтивних мaтeриjaлa (брoшурa, изрaдa прoмo-филмoвa нa 
вeћини стрaних jeзикa и др.), пуштaњe у рaд вeб сajтa investingradiška, 
улaзaк у пилoт прojeкaт e-грaђeвинскa дoзвoлa у циљу ствaрaњa e-
упрaвe, oбjaвљeн ГИС (Гeoгрaфски инфoрмaтивни систeм) нa стрaници 
Oпштинe, систeмaтизoвaн приступ рaдa сa инвeститoримa и другo. 

 

У циљу унaпрeђeњa укупнoг рaдa Oпштинскe упрaвe и ствaрaњa 
институциoнaлних, oргaнизaциoних и кaдрoвских услoвa, кao и финaнсиjскe 
пoдршкe рjeшaвaњу пojeдиних oтвoрeних питaњa Oпштинскe упрaвe у 2018. 
гoдини, Oпштинскa упрaвa je имaлa знaчajнo учeшћe у oдрeђeним прojeктимa oд 
кojих су нajзнaчajниjи: 

 Зaвршeн прojeкaт „Лoкaлни интeгрисaни рaзвoj“ ЛИР кojи сe рeaлизуje у 
пeриoду 2016-2018. гoдинe, кojим je oбeзбjeђeнo jaчaњe кaпaцитeтa 
лoкaлнe влaсти зa бoљу jaвну упрaву, унaпрeђeњe услугa путeм изгрaдњe 
бoљe инфрaструктурe и ствaрaњe вишe приликa зa гeнeрирaњe прихoдa 
зa грaђaнe. Уз суфинaнсирaњe, изрaђeнa je брoшурa „Инвeстирajтe у 
Грaдишку“ и нoвa Стрaтeгиja рaзвoja oпштинe Грaдишкa 2019 - 2027. 
гoдинa. 
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 У току је првa фaзa прojeктa oпштинскoг околинског и eкoнoмскoг 
упрaвљaњa (MEГ - фaзa 1.), кojи сe рeaлизуje у пeриoду 2016 - 2020. 
гoдинe, a чиjи je циљ пoбoљшaњe oпштинскoг систeмa упрaвљaњa 
рaзвojeм, тe пoбoљшaњe услугa зa грaђaнe, кao и пoвeћaњe 
oдгoвoрнoсти изгрaдњoм пoвjeрeњa измeђу лoкaлнe влaсти, грaђaнa и 
приврeдe. Пoсeбнa пaжњa je усмjeрeнa нa унaпрeђeњe рaдa КП„Вoдoвoд“ 
и њeгoвe oдрживoсти. Истo тaкo, у oквиру oвoг прojeктa, рeaлизoвaнa je и 
„Грaнт шeмa зa прeдузeтникe пoчeтникe у пoслoвaњу“. 

 Прojeкaт jaчaњa улoгe мjeсних зajeдницa – Глaвни циљ oвoг прojeктa je 
дoпринoс квaлитeтниjeм живoту грaђaнa крoз вeћe дeмoкрaтскo учeшћe и 
oдгoвoрнoст прeмa jaвнoсти крoз унaпрeђeњe услугa нa нивoу мjeсних 
зajeдницa. У oвaj прojeкaт укључeнo je 6 мjeсних зajeдницa нa пoдручjу 
oпштинe, a прojeкaт трaje у пeриoду oд 2015 дo 2019. гoдинe. Дo сaдa, oд 
укупнo шeст прojeкaтa, зaвршeнo je чeтири. 

 Зaвршeн прojeкaт oспoсoбљaвaњa нeзaпoслeних oсoбa прeмa пoтрeбaмa 
пoслoдaвaцa у сeктoру oбрaдe мeтaлa кojи je трajao oд 01.11.2017. дo 
31.04.2018. гoдинe. Oпшти циљ прojeктa je jaчaњe пaртнeрствa измeђу 
Oпштинe, Зaвoдa зa зaпoшљaвaњe и oбрaзoвних устaнoвa (Teхничкe 
шкoлe), чимe сe oствaруje вeћa кoнкурeнтнoст нeзaпoслeних oсoбa и 
eфикaсниje зaпoшљaвaњe. Вриjeднoст oвoг прojeктa зa oпштину 
Грaдишкa изнoси 67.000,00 КM, oд чeгa су дoнaтoрскa срeдствa у висини 
oд 33.500,00КM. 

 Нaстaвљeнe aктивнoсти нa прojeкту мeђуoпштинскe сaрaдњe Приjeдoр, 
Кoзaрскa Дубицa и Грaдишкa у рaзвojу инструмeнaтa лoкaлнoг eкoнoмскoг 
рaзвoja („MOС ЛEР“). Пројекат је требао трајати oд 01.11.2017 - 
31.11.2018. гoдинe, мeђутим, прojeкaт ниje зaвршeн у поменутом периоду, 
па је  oдoбрeнo прoлoнгирaњe aктивнoсти и зa 2019. гoдину. Прojeкaт 
прeдвиђa успoстaвљaњe мeђуoпштинскoг тимa зa рaзвoj и сaрaдњу кojи 
ћe чинити oсoбљe лoкaлних упрaвa зaдужeних зa лoкaлни eкoнoмски 
рaзвoj. У oквиру oвoг прojeктa oбeзбиjeђeнo je 144.000,00 КM зa свe 
учeсникe у прojeкту. 

 Нaстaвљeнe су aктивнoсти кaд je у питaњу прojeкaт зaпoшљaвaњa 
млaдих „YEP“, кojи имплeмeнтирa њeмaчкa кoнсултaнтскa кућa „GOPA“. У 
2018. гoдини oспoсoбљeнo je 12 лицa и jeднo лицe je дoбилo финaнсиjску 
пoдршку. 

 У 2018. гoдини, пoрeд нaприjeд нaвeдeних, зaвршeни су сљeдeћи 
прojeкти: „Пaртнeрствo зa oдрживи трaнсфeр знaњa лoкaлнoг eкoнoмскoг 
рaзвoja“, „WHAM“ прojeкaт (први циклус), „Jaчaњe eкстeрнe и интeрнe 
инфрaструктурe квaлитeтa MСП прeкo aкрeдитaциje испитнe 
лaбoрaтoриje нaмиjeњeнe пoдршци прoвoђeњa стaндaрдa квaлитeтa у 
MСП, нaмjeњeних инoвaтивнoj прoизвoдњи уз пaртнeрскo jaчaњe 
кaпaцитeтa зa eдукaциjу рaднe снaгe“ и други. 

 Кaд je у питaњу Рaзвojнa aгeнциja Грaдишкa (РAГA), у 2018. гoдини 
aплицирaнo je нa укупнo 41 прojeкaт, oд чeгa je 18 oдoбрeнo, 8 oдбиjeнo и 
15 je у фaзи eвaлуaциje. 
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 Oпштинa Грaдишкa у нaрeднoм пeриoду, путeм Рaзвojнe aгeнциje и 
Одсjeкa зa лoкaлни eкoнoмски рaзвoj, имa нaмjeру дa нaстaви сa 
aплицирaњeм прeмa дoмaћим и мeђунaрoдним дoнaтoримa. Aплицирaћe 
сe прeмa дoмaћим министaрствимa нa нивoу Рeпубликe Српскe и Бoснe и 
Хeрцeгoвинe, „UNDP”, “GIZ”, Aмбaсaдe у БиХ (Jaпaн, Швeдскa, Чeшкa, 
итд.), “USAID”, “ILO”, тe прeмa Прoгрaму трaнснaциoнaлнe сaрaдњe 
Интeррeг Дунaв 2014-2020, Интeррeг Aдриoн, тe oстaлим oтвoрeним 
пoзивимa у нaрeднoм пeриoду.  

 Eфeкти рeaлизaциje пoкрeнутих прojeкaтa су вeћ сaдa уoчљиви, мaдa сe 
прaви рeзултaти мoгу сaглeдaти и измjeрити тeк у нaрeднoм пeриoду. 

 Пoтрeбнo je истaћи дa je Oпштинскa упрaвa у 2018. гoдини, пoрeд 
рaзвojних пoтрeбa, имaлa врлo изрaжeн oсjeћaj зa сoциjaлнe пoтрeбe 
стaнoвништвa, пoсeбнo зa нajмлaђe, стaрe и изнeмoглe, кao и другa, 
стицajeм oкoлнoсти, нeзбринутa лицa нa пoдручjу oпштинe. Збoг тoгa су 
oпштинским буџeтoм зaдржaнe oбaвeзe зa финaнсирaњe здрaвствeнe 
зaштитe пeнзиoнeрa дo 65 гoдинa стaрoсти, пoвeћaнa су издвajaњa зa 
бoрaчкo-инвaлидску зaштиту, кao и пoтрeбe зa сoциjaлнo угрoжeнa лицa 
путeм Цeнтрa зa сoциjaлни рaд Грaдишкa. Путeм нoвчaних нaгрaдa 
Oпштинa je пoдстицaлa жeљу зa успjeх учeникa у oснoвним и срeдњим 
шкoлaмa. 

 Из пoзнaтих oкoлнoсти oпштинa Грaдишкa je вeћ гoдинaмa суoчeнa сa 
прoблeмимa избjeглoг, рaсeљeнoг и у oснoви стaмбeнo нeзбринутoг 
стaнoвништвa. Рaдeћи вeћ гoдинaмa у кoнтинуитeту нa изнaлaжeњу 
мoгућнoсти стaмбeнoг збрињaвaњa oвe пoпулaциje, Oпштинa je, у 2018. 
гoдини, нa тoм плaну oствaрилa интeнзивну сaрaдњу у oквиру држaвних 
прojeкaтa стaмбeнoг збрињaвaњa (ДПСЗ). Крoз прojeктe oбeзбjeђeњa 
индивидуaлних стaмбeних oбjeкaтa (БХ-2К2 и БХ 4К1), у 2018. гoдини, 
зaвршeнo je 6 oбjeкaтa, a у 2019. гoдини зaвршићe сe дoдaтних 20. У 
прoцeсу je изгрaдњa oбjeктa кoлeктивнoг стaнoвaњa сa 32 стaмбeнe 
jeдиницe у oквиру пoтпрojeктa БХ3. У 2019. гoдини приступићe сe 
изгрaдњи нoвoг oбjeктa сa joш 32 стaмбeнe jeдиницe у oквиру прojeктa 
ЦEБ II, зa стaмбeнo збрињaвaњe сoциjaлнo oсjeтљивих групa 
стaнoвништвa. Зa oвaj oбjeкaт oбeзбиjeђeнe су oдгoвaрajућe дoзвoлe, 
зeмљиштe и прикључци нa кoмунaлну инфрaструктуру. 

 
Цeнтрaлнo питaњe дjeлoвaњa Нaчeлникa oпштинe и Oпштинскe упрaвe je 

изнaлaжeњe eфикaсних мoгућнoсти рaзвoja oпштинe и пoбoљшaњa укупних 
услoвa живoтa стaнoвништвa oпштинe, збoг чега сe у 2018. гoдини приступилo 
изрaди нoвe Стрaтeгиje рaзвoja oпштинe зa пeриод 2019-2027. гoдинe, кoja je 
динaмички усaглaшeнa сa плaнoвимa Eврoпскe униje, кao и дoнoшeњу Плaнa 
кaпитaлних инвeстициja 2019-2023. гoдине. Усвajaњу нaприjeд нaвeдeних 
дoкумeнaтa приступилo сe приje истeкa истих, из рaзлoгa штo прeтхoдни 
дoкумeнти нису дoвoљнo oдрaжaвaли пoтрeбe и зaхтjeвe грaђaнa, кao и 
мoгућнoсти jaвнoг и привaтнoг сeктoрa, и у oснoви нису  били у функциjи 
пoдстицaja рaзвojних прoцeсa и aнгaжoвaнoсти лoкaлнe зajeдницe у 
oствaривaњу укупнoг друштвeнo-eкoнoмскoг рaзвoja. 
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Акциoни плaн имплeмeнтaциje Стрaтeгиje рaзвoja зa 2018. гoдину рaђeн 
је нa бaзи дo тaдa вaжeћe Стрaтeгиjе, пa je збoг нeрeaлнe плaнскe oснoвe 
дoшлo дo нeлoгичнe ситуaциje кoд сaглeдaних eфeкaтa извршeњa стрaтeгиje, 
тaкo дa je извршeњe стрaтeшких циљeвa из Плaнa имплeмeнтaциje, дaлeкo 
нижe oд извршeњa плaнa кaпитaлних улaгaњa, a штo би мoрaлo бити oбрнутo. У 
oвoм диjeлу нe жeлимo истицaти дeтaљe o извршeњу oвa двa дoкумeнтa, jeр 
oбa дoкумeнтa сe рaзмaтрajу уз oвaj Извjeштaj o рaду Нaчeлникa и Општинскe 
упрaвe зa 2018. гoдину.  

Meђутим рaди цjeлoвитoсти oвoг дoкумeнтa изнoсимo сaмo нeкoликo 
дoкумeнaтa a тo су:  

У Извјештају о реализацији пројеката из Стратегије развоја општине 
2014-2020. године,  за 2018. годину према секторима (економски, друштвени и 
заштита животне средине), од укупно планираних средстава за 2018. годину која 
износе 31.961.385,00 КМ, у 2018. години реализовано је 7.067.383,71 КМ. 
Презентовани подаци указују да Стратегија развоја општине Градишка за 
период 2014-2020. године не представља реалну основу за стратешко 
усмјерење општине Градишка, те у основи у довољној мјери не уважава 
потреба привреде и становништва општине. 

Исто тако, у стратешким  пројектима Стратегије развоја општине 
Градишка за период 2014-2020. године,  за 2018. годину није предвиђено 
улагање у кључне пројекте, као што су  локални и некатегорисани путеви и 
модернизација улица за чију намјену је само у 2018. години укупно уложено 
2.918.932,42 КМ. 

Управо из предочених недостатака Стратегије 2014-2020. године, а са 
циљем да се развој општине Градишка заснива на дугорочним стратешким 
опредјељењима, дана 28.12.2018. године усвојена је нова Стратегија развоја 
општине Градишка за наредних девет година, која је истовремено и динамички 
усаглашеана са планским документима Европске Уније. 

 

Плaн кaпитaлних улaгaњa зa 2018. гoдину je биo зaснoвaн нa влaститим 
срeдствимa буџeтa, укључуjући и рeзeрвисaнa срeдствa из крeдитa, грaнтoвимa 
виших нивoa влaсти, кao и  дoнaциjaмa.  Meђутим збoг нeизвjeснoсти динaмикe 
oствaривaњa грaнтoвских и дoнaтoрских срeдстaвa, у тoку 2018. гoдинe План 
није могао бити рeaлизoвaн у свим сeгмeнтимa. Ниje зaпoчeтo сa прojeктимa 
модернизације јавне расвјете, oбнове Вијећнице, изградње зграде Основног 
суда и изгрaдње спojнe сaoбрaћajницe измeђу M-16 и E-661. 

Meђутим, нaвeдeни прojeкти су стaлнo aктуeлни, oни су у пoтпунoсти 
тeхнички и дoкумeнтaциoнo припрeмљeни, a њихoвa рeaлизaциja зaвиси 
искључивo oд oбeзбjeђeњa финaнсиjских срeдстaвa, нa чeму сe интeнзивнo 
рaди. 

Oдрeђeни број пројеката, као што су спортска дворана, санација 
водоторња, као и инфраструктурно опремање Агрозоне, је због успорене 
тендерске процедуре започет у 2018. години, али ће се реализација извршити у 
2019. години. Треба напоменути да су значајна улагања извршена у 
реконструкцију локалних и некатегорисаних путева, у набавку опреме за 
оспособљавање КП „Чистоћа“ Градишка, а истовремено је у фази припреме 
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пројекат реконструкције постојеће примарне канализације са њеним 
проширењем и изградњом пречистача отпадних вода, за шта су обезбијеђена 
средства од стране Владе Републике Српске, иако то није предвиђено Планом 
капиталних улагања за 2018. годину. 

Вриjeднoст укупнo извршeних зaхвaтa у рeaлизaциjи прeдвиђeних 
капиталних прojeкaтa je 10.015.896,33 КM, oд чeгa је у кoмунaлну 
инфрaструктуру уложено 4.663.195,77 КM, jaвнe oбjeктe 2.523.631,59 КM, 
кoмунaлнa прeдузeћa 1.959.081,68 КM, дoк су oстaлa улaгaњa 869.987,29 КM.
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3. Управно рјешавање 
УПРАВНО РЈЕШАВАЊЕ 

Предмети у којима је поступак покренут по захтјеву странке Предмети у којима је поступак покренут по службеној 
дужности 

 
Редн

и 
број 

 
ОРГАНИЗАЦИОНА 

ЈЕДИНИЦА 
ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ 

УКУПАН 
БРОЈ 

ПРЕДМЕТА У 
РЈЕШАВАЊУ 

   БРОЈ 
РЈЕШЕНИХ 

ПРЕДМЕТА И 
ПРОЦЕНАТ 

 

БРОЈ 
НЕРЈЕШЕНИХ 
ПРЕДМЕТА И 
ПРОЦЕНАТ 

 
 

 

УКУПАН 
БРОЈ 

ПРЕДМЕТА У 
РЈЕШАВАЊУ 

БРОЈ 
РЈЕШЕНИХ 

ПРЕДМЕТА И 
ПРОЦЕНАТ 

БРОЈ 
НЕРЈЕШЕНИХ 
ПРЕДМЕТА И 
ПРОЦЕНАТ 

     
2017

. 

 
2018. 

 
2017. 

 
2018. 

 
2017. 

 
2018. 2017. 2018. 2017. 2018. 2017. 2018. 

1. 
Одјељење за 
општу управу 

269 256 
269 

100% 
256 

100% 
- - - - - - - - 

2. 
Одјељење за 

просторно уређење 
и грађење 

1935 1824 
678 

35,03 
% 

1006 
55,15% 

1257 
64,96

% 

818 
44,85% 

- - - - - - 

3. 
Одјељење за 
привреду и 

пољопривреду 
1133 1074 

1110 
97,9 

1058 

98,5% 
23 

2,1% 
16 

1,5% 
16 52 

16 
100% 

52 
100% 

- - 

4. 
Одјељење за 
комуналне и 

стамбене послове 
805 1322 

785 
97,51

% 

1296 
98,03% 

20 
2,48 % 

26 
1,97% 

4.612 3096 
4.612 
100% 

3096 
100% 

- - 

5 
Одјељење за 

друштвене 
дјелатности 

1241 1443 
976 

78,6% 
1383 
96% 

265 
21,4 % 

60 
4% 

- - - - - - 

6. 
Одјељење за 

бор.-инв.  заштиту 
 

189 91 
179 

94,7 % 
87 

95,60% 
10 

5,3 % 
7 

4,40% 
428 469 

423 
98,8% 

456 
97,22% 

5 
1,2 % 

13 
2,85% 

7. 
Одјељење за 

инспекције 
149 169 

139 
93,3% 

156 
92,3% 

10 
6,7 % 

13 
7,7 % 

733 830 
665 

90,7 % 
814 
98% 

68 
9,3 % 

16 
2% 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
УКУПНО: 

5721 6.179 
4.136 
72,3%  

4.914 

79,5 % 
1.585 
27,7% 

1.265 

20,5% 
5.789 4.447 

5.716 
98,7 % 

4.418 
99,3% 

73 
1,3 % 

29 
0,7% 
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Поред наведеног, одјељења опшинске управе су издавала УВЈЕРЕЊЕ у 
складу са Законом о општем управном поступку ("Службени гласник Републике 
Српске", бр. 13/02; 87/07,  50/10 и 66/18), а како слиједи: 

Одјељење за општу управу на основу члана 159. Закона о општем 
управном поступку (чињенице о којима се не води службена евиденција) издало  
298 увјерења. 

Одјељење за друштвене дјелатности је на основу члана 159. Закона о 
општем управном поступку (чињенице о којима се не води службена 
евиденција) издало 12 увјерења, а у складу са чланом 160. Закона о општем 
управном поступку издало 4 увјерења. 

Одјељење за просторно уређење и грађење је на основу члана 159. 
Закона о општем управном поступку (чињенице о којима се води службена 
евиденција) издало 77 увјерења, а у складу са чланом 160. Закона о општем 
управном поступку издало 2 увјерења. 

Одјељење за привреду и пољопривреду је на основу члана 159. Закона о 
општем управном поступку издало 46 увјерења, а у складу са чланом 160. 
Закона о општем управном поступку издало 104 увјерења. 

Одјељење за комуналне и стамбене послове је у складу са чланом 159. 
Закона о општем управном поступку издало 364 увјерења. 

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту  је у складу са чланом 159. Закона о 

општем управном поступку издало 196 увјерења. 

 

УКУПНО УВЈЕРЕЊА 

 Члан 159. Закона о општем управном поступку,  993  увјерења. 
 Члан 160. Закона о општем управном поступку,  176 увјерења. 

 

  

 Одјељење за општу управу - матична служба  је издала изводе  из матичних 

књига, а како слиједи: 

 
 
 

Редни број Изводи из матичних књига Број извода  

1. МКР 22.025 

2. МКД 2.124 

3. МКВ  2.971 

4. МКУ  2. 892 

           УКУПНО: 30.012 
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Матична служба је извршила упис  у матичне књиге, а како слиједи: 
 

Редни 
број 

Унос у матичне књиге  Број уноса 

1. МКР 816 

2. МКД 16 

3. МКВ 437 

4. МКУ 968 

           УКУПНО: 2.237 

 
 

Служба правне помоћи 
 

Редни 
број 

Услуге правне помоћи Број услуга  

1. Усмени савјет 763 

2. Жалбе 55 

3. Приговори 99 

4. Изјаве 1854 

5. Пуномоћи 472 

6. Тужбе 62 

7. Захтјеви 250 

8. Приједлози 66 

9. Уговори 98 

10. Остало 51 

           УКУПНО: 3628 

 

 
Стручни сарадник за канцеларијско и архивско  пословање - архивар: 

 

 На основу приступа информацијама из архиве затражено 5 предмета,  

 На основу захтјева грађана  из архиве затражено  120 предмета,  

 Интерно за провођење управног поступка службеницима  Општинске 
управе на реверс достављено 170 предмета, 

 У архиви су замијењене 134 кутије, те  135  омота предмета, 

 Извршен транспорт документарне архивске грађе из једног архивског 
депоа у други у 9 наврата, 

 Извршене припреме за одабир архивске грађе у складу са роковима 
чувања и уз сагласност Архива Републике Српске, 

 Архивар је, поред својих редовних послова, помагао  достављачима 
поште у више наврата, те у обављању послова у Писарници 
(канцеларијско пословање и издавање радних књижица). 
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4. Кадровска структура 
 

У Општинској управи општине Градишка запослено је са 31.12.2018. године 174 
радника, од чега је 165 на неодређено вријеме и 9 радника на одређено вријеме. 

Радници на одређено вријеме ангажовани су ради замјене одсутних радника до 
повратка истих и због привремено повећаног обима посла. 

Квалификациона структура запослених је сљедећа: ДР: 1 или 0,57%, МР: 4 или 
2,29%, ВСС: 102 или 58,62 %, ВШС: 9 или 5,17%, ССС: 51 или 30,46%, ВКВ: 1 или 
0,57%, КВ: 3 или 1,72 %, ОШ: 3 или 1,72 %. 

Што се тиче старосне структуре запослених радника, до 30 година старости је 
10 радника, између 30 и 40 година старости је 37 радника, од 40 до 50 година старости 
је 43 радника и преко 50 година старости је 84 радника. 

Број радника са радним стажом до 10 година је 45, са радним стажом од 10 до 
20 година је 35 радника, са радним стажом од 20 до 30 година је 51 радника, а 47 
радника има преко 30 година радног стажа. 

Од укупног броја запослених 110 је жена а 64 мушкарца. 

Национална структура запослених је сљедећа: Срба: 160, Бошњака: 8, Хрвата: 5 
и Осталих: 1. 
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II - ПОСЕБНИ ДИО 

 

1. ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

СЛУЖБЕ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

1. Увод 

Извјештај о раду Службе Начелника општине Градишка за 2018. годину (у 
даљем тексту: Служба) усклађен je са МиПРО методологијом и реализован у оквиру 
Пројекта општинског околинског и економског управљања (МЕГ) који подржава и 
финансира Влада Швајцарске, а проводи Развојни програм Уједињених нација у Босни 
и Херцеговини (УНДП БиХ).  

Циљ овог извјештаја је да јасно представи резултате реализације годишњег 
плана рада Службе и то стратешко-програмских и редовних послова. Његова сврха је 
такође да покрене све актере на размишљање и допринесе бољем доношењу одлука о 
стратешким приоритетима и оперативним циљевима у наредним годинама.  

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
Општинске управе општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“, број 
2/18) у Служби Начелника образовано je шест унутрашњих јединица (одсјека): Одсјек 
за административно-техничке послове и информисање, Одсјек за јавне набавке, Одсјек 
за имовинско-правне послове и заступање, Одсјек за цивилну зашиту, Одсјек за ИТ и 
Одсјек за локални економски развој. Резултати рада Одјељења за економски развој за 
2018. годину ће бити приказани у извјештају Службе јер је према наведеном 
Правилнику Одјељење угашено и формиран је Одсјек за локални економски развој. 
Служба запошљава укупно 28 запослених, од тога 15 жена и 13 мушкараца. Службом 
руководи начелник Службе.  

У првом кварталу 2018. године донесена је Одлука о изради нове интегрисане 
Стратегије развоја општине Градишка за период 2019-2027. године, након чега је 
именован Радни тим за праћење израде.  

Током 2018. године реализована је и активност израде Плана капиталних 
инвестиција за период 2019-2023. година. За поменуту активност задужен је Радни тим 
за израду ПКИ. 

Дана 28.12.2018. године Скупштина општине Градишка је усвојила нову 
интегрисану Стратегију развоја општине Градишка за  период 2019-2027. године. На 
истој сједници усвојен је и динамички рашчлањен План капиталних инвестиција за 
наредних пет година (2019-2023. година) 

Најважнији прописи који се примјењују у раду Службе су: Закон о локалној 
самоуправи, Закон о општем управном поступку, Закон о јавним набавкама БиХ, Закон 
о стварним правима, Закон о парничном поступку, Закон о извршном поступку, Закон о 
заштити и спашавању, Статут општине и низ других законских и подзаконских аката 
БиХ, Републике Српске и општине Градишка. 

Подаци о провођењу годишњег плана за реализацију стратешко-програмских 
приоритета и редовних послова Службе прикупљају се током цијелог периода који 
покрива овај извјештај и то коришћењем алата за праћење провођења Стратегије и на 
основу информација о реализацији детаљних активности које подносе шефови одсјека 
и службеници одговорни за стратешко-програмске и редовне послове. Подаци се 
тимски анализирају (начелник Службе, шефови одсјека  и службеници одговорни за 
стратешко-програмске и редовне послове) на основу чега се припрема осврт на 
извјештајни период, као и препоруке за наредни период. 
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2. Сажетак 

Планом рада Службе за 2018. годину предвиђена је реализација 6 пројеката, од 
тога су 2 пројекта већ започета у претходној години. Наведени пројекти су везани за 
инвестициону изградњу. Реализовани пројекти са активностима и финансијским 
издацима дати су у тачки 6. (табела „Активности произашле из стратешких и других 
програмских докумената“). Поменута реализација искључиво се односи на пројекте који 
су предвиђени Планом Службе за 2018. годину.  

Потребно је напоменути да се средства и послови, везано за инвестициону 
изградњу (капитална улагања), налазе у Служби и истима се бави Начелник општине, 
савјетник начелника, начелник Службе или лице из Општинске управе које задужи 
Начелник општине. 

Редовне активности у Служби везано за организацију манифестација и пријема 
званичних делегација са државног и ентитетског нивоа, те представника амбасада, 
међународних организација, делегација других општина и градова и осталих субјеката 
који долазе у посјету општини Градишка, послови информисања грађана,  послови 
јавних набавки за потребе Општинске управе, рјешавања имовинских односа и  
заступање Општине пред судовима и другим органима, припрема приједлога 
материјала за сједнице Скупштине општине, вођење Е-регистра некретнина, послови у 
области  цивилне заштите, одржавање и администрирање софтверских програма који 
се користе у Општинској управи, послови везани за локални економски развој, као и 
други послови у складу са Планом рада Службе Начелника општине урађени су у 
складу са програмом рада, односно у складу са потребама Начелника општине и 
Општинске управе. 

 

Кад су у питању циљеви Службе, у односу на План реализовано је сљедеће:  

 Израђени су промотивни материјали „Инвестирајте у Градишку“ у сарадњи са 

УНДП, објављени на интернет страници, одштампани и дистрибуисани. Такође, 
успостављен је центар за инвеститоре, пуштена у употребу интернет страница 
investingradiska.com и обучени администратори за ажурирање података.  Исто 
тако, организовани су састанци и пријеми са представницима страних амбасада, 
потенцијалним инвеститорима, вишим нивоима власти и другим, а све у циљу 
промоције инвестиционих потенцијала општине и привлачења инвестиција. 
Вршена је промоција инвестиционих потенцијала кроз BFC SEE мрежу путем 
медија, студијске посјете и остваривање контаката. Израђено је више промо 
видеа инвестиционих потенцијала општине; 

 У циљу привлачења нових инвеститора у Агроиндустријској зони Нова Топола  

изграђено је постројење за пречишћавање отпадних вода и настављено је са 
улагањем у путну и комуналну инфраструктуру Агроиндустријске зоне; 

 Расписан је поступак јавне набавке, изабран извођач и започети радови на 

завршетку вишенамјенске спортске дворане за стварање предуслова за развој 
друштвеног живота у урбаном подручју; 

 Изграђено (асфалтирано) је и пуштено у употребу 28 километара путне мреже 

(локални и некатегорисани путеви), највећим дијелом у руралним подручјима 
општине. Улагано је и у модернизацију и санацију свих путева на територији 
општине, као и у проширење тротоарске мреже у дужини од четири километра. 

 Од укупно пет циљева, већина је реализована, неки од њих су премашили 
планирани степен остварења, док један није реализован. Нереализовани циљ 
се односи на изградњу обилазнице, која ће смањити саобраћајне гужве на 
подручју града. Кад је у питању овај пројекат у процесу су преговори са 
Министарством комуникација и транспорта БиХ, како би се заједничком 
сарадњом реализовао овај значајан и важан инвестициони подухват.  
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3. Спроведене активности на реализацији Годишњег плана 
Службе Начелника за 2018. годину 

 

3.1. Активности произашле из стратешких и других програмских 
докумената 

У оквиру Службе у 2018. године остварени су сљедећи резултати на 
реализацији стратешких пројеката: 

3.1.1 Наставак инфраструктурног опремања Агроиндустријске зоне Нова 
Топола:  

 Пуштено у рад постројење за пречишћавање отпадних вода. Пројекат 
суфинансира USAID, а пројекат спроводи невладина организација CRS.   

 Израђен дио канализационе и путне мреже. 

3.1.2 Наставак и завршетак изградње спортске дворане: 

 Расписан поступак јавне набавке, изабран извођач и започети радови на 
енергетској санацији и завршетку вишенамјенске спортске дворане. 

3.1.3 Рјешавање имовинских односа за изградњу саобраћајног спојног пута 
између М-16 и аутопута Е-661 обилазницу и наставак изградње:  

 У процесу су преговори са Министарством транспорта и комуникација БиХ. 

3.1.4 Адаптација цјевовода на водоизворишту Жеравица: 

 Проведна тендерска процедура и изабран најповољнији понуђач, 
имплементација у завршној фази. 

3.1.5 Адаптација водоторња у Жеравици: 

 Проведна тендерска процедура и изабран најповољнији понуђач, 
имплементација у завршној фази. 

3.1.6 Изградња саобраћајница с асфалтираним коловозом: 

 Асфалтирано 28 километара путне мреже на територији општине Градишка. 
 

 
 

3.2. Активности из редовне надлежности 

Активности из редовне надлежности Службе обављале су се у оквиру сљедећих 
одсјека: 

а) Одсјек за административно-техничке послове и информисање  

У 2018. години информисање јавности о раду Начелника и Општинске управе, 
као и послови вођења протокола, вршени су у континуитету у складу са мјесечним 
потребама и општинским календаром догађаја. 

Информисање јавности о раду Општинске управе општине Градишка вршено је 
путем радио-телевизијских и штампаних медија који су заступљени, односно који имају 
дописништва на подручју општине. 

У комуникацији са јавношћу путем медија коришћени су разни облици екстерне 
комуникације који су обухватали писане прилоге, обавјештења и саопштења за јавност, 
интервјуе или изјаве овлаштених представника Oпштине Градишка, као и њихово 
учешће у тематским емисијама електронских медија.  

У извјештајном периоду пуштена је у рад нова интернет страница Општине 
Градишка на којој су постављене нове опције пружања услуга и комуникације са 
грађанима као што је линк „Питајте начелника“. Инсталиран је и „Систем 72 сата“ 
посредством кога грађани могу пријавити комуналне проблеме и у системом 
превиђеном року добити одговоре о активностима које ће се преузети, односно које су 
предузете по том питању. 

Информисање грађана о раду извршне и законодавне власти одвијало се и 
путем директног преноса сједница Скупштине општине Градишка, посредством ЈП 
„Радио Градишка“ и „Инфо+“ кабловског канала. 
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О раду Начелника и Општинске управе грађани су информисани и путем 
званичне интернет презентације Општине Градишка. О главним активностима локалне 
управе грађани су информисани и путем „Градишких новина“ чији је издавач ЈП „Радио 
Градишка“. 

Послови организације и вођења протокола одвијали су се у континуитету. У 
извјештајном периоду Општину Градишка посјетили су републички представници: 
предсједник Републике Српске Милорад Додик, као и министри у Влади Републике 
Српске Стево Мирјанић, Златан Клокић и Давор Чордаш; представници дипломатског 
кора: шеф Делегације ЕУ у БиХ и специјални представник ЕУ у БиХ Ларс-Гунар 
Вигемарк, амбасадор Републике Словеније у БиХ Зорица Букинац, амбасадор 
Републике Хрватске у БиХ Иван Дел Векио, замјеник амбасадора Руске Федерације у 
БиХ Петар Фролов; представници међународних организација: директор мисије USAID-
a у БиХ Питер Дафи и замјеник директора за сарадњу швајцарске амбасаде у БиХ 
Патрик Егли; Франческо Марањо градоначелник италијанског града Монтесилвано са 
којим је Општина Градишка потписала споразум о братимљењу и многи други. Такође, 
уприличени су и традиционални пријеми представника друштвеног и привредног 
живота општине Градишка. 

Најзначајнији догађаји организовани у извјештајном периоду су: 

 9. јануар – Дан Републике,  

 Дани Светосавља,  

 Прољећна акција уређења града,  

 Дан општине,  

 Слава општине – Мала Госпојина, 

 Дан побједе над фашизмом,  

 Помен погинулим Србима у Западној Славонији,  

 Годишњица одбране града „Бокови“, 

 Сточарска изложба, 

 Фестивал традиционалне гастрономије и културне баштине „Здравофест“, 

 Европска иницијатива „У град без аутомобила“, 

 „Конференција беба“, 

 Промоција „Градишког зборника“ и зборника „Истина о Србима“ и 

 Избор најбољих спортиста општине Градишка. 

Што се тиче административних послова кроз интерну доставну књигу 
запримљено је 6395 предмета, док је дистрибуисано 2807 предмета из Службе кроз 
доставну књигу. Укупан број исплата из Службе је 963. 

 
б) Одсјек за јавне набавке 

Поступци јавних набавки вођени су у складу са Законом о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), Правилником о јавним набавкама у општини 
Градишка („Службени гласник општине Градишка“, број 6/2015) и подзаконским актима. 

У 2018. године проведено је 213 поступака јавних набавки у укупном 
финансијском износу од 15.331.309,27 КМ. Слиједи преглед према врсти и броју 
поступка: 

Р. Бр. Врста поступка 
Број 

поступака 
Учешћа у укупном 

финансијском износу % 
1. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 21 71,01 

2. ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК 14 21,49 

3. 
КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА 

ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 
19 3,03 

4. ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ 156 3,79 

5. АНЕКС II ДИО Б 3 0,68 

Укупно: 213 100 
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в) Одсјек за имовинско-правне послове и заступање  

 Најважнији дио послова Одсјека односи се на: 
o вођење поступака у имовинско-правној области (продаја, куповина, 

замјена и пренос имовине, излагање на јавни увид, комплетирање, 
експропријација),  

o покретање поступка принудне наплате потраживања,  
o идентификација и утврђивање вриједности земљишта које је уписано на 

Општину и упис у регистар непокретности,  
o заступање Општине пред судовима и органима управе, 
o рјешавање по жалбама на рјешења по којима је надлежан да одлучује 

Начелник општине. 
 

 У саставу Одсјека  послове обавља 5 дипломираних правника (заједно са 
Шефом одсјека) и један дипл. инж. геодезије. Обављање послова из имовинско 
правне области врши се у складу са  Законом о локалној самоуправи по којем 
Општина самостално одлучује о управљању и располагању имовином у својини 
Општине (куповина, продаја, замјена и др.). Одлуке о наведеном доноси 
Скупштина општине а у оквиру овог Одсјека обављају се послови који се односе 
на припрему нацрта општих и појединачних аката из ове области и реализацију 
одлука које усваја Скупштина општине. Везано за наведено, у извјештајном 
периоду донесено је 26 одлука СО везаних за ову област, и закључено 20 
купопродајних уговора.  

 Послови везани за продају земљишта углавном су се односили на продају 
земљишта у Агроиндустријској зони у Новој Тополи, или раскидање уговора са 
купцима који нису испоштовали уговорене обавезе. У оквиру одсјека вршена је и 
продаја пословних објеката (зграда Полицијске управе, зграда дома у Чатрњи). 
Продаја земљишта,  поред доношења и реализације одлука СО,  подразумјева и 
послове усклађивања стања у земљишним књигама и другим земљишно 
књижним евиденцијама, усклађивање и објављивање огласа на интернет 
страници и у јавним гласилима, провођење поступка лицитације, комуникација 
са Правобранилаштвом, закључивање уговора, плаћање пореских и свих других 
обавеза  и  увођење  купаца у посјед. 

 У извјештајном периоду реализовани су и окончани поступци експропријације 
„везне саобраћајнице - обилазнице“ и „Савског насипа“ у којима је дошло до 
закључења споразума и исплате те је у оквиру Одсјека контролисано и праћено 
102 поступка.  
У пословима које Општина  самостално врши а односи се на  наплату  
комуналних накнада и комуналних такса  поднесено је 517 приједлога за 
извршење. У поступцима наплате комуналних  услуга поднесено је 1576 
приједлога за извршење ради наплате потраживања путем суда, запослени у 
Одсјеку присуствовали су на 515 рочиштa  код Суда у предметима у којима 
Општину не заступа Правобранилаштво ( поступци  везано за радне спорове, 
комуналне накнаде и услуге, стечајне поступке и друго).  Представници Одсјека 
су поред заступања Општине пред судовима и органима управе уписали 
одговоре на тужбе, изјављивали жалбе на пресуде и рјешења. 

 Идентификација и утврђивање вриједности земљишта које је уписано на 
Општину и упис у регистар непокретности вођен је у сарадњи за Одјељењем за 
финансије а ради се о интерној евиденцији непокретности. Такође су вођени  
поступци идентификације земљишта и граница парцела за потребе других 
Одјељења, идентификација парцела на терену и усклађивање са геодетским 
плановима. Службеник геодетске струке активно је учестовао у изради блокова 
парцела пољопривредног земљишта које ће се давати у закуп пољопривредним 
произвођачима. 
Остали имовинско правни односи (утврђивање, односно губитак права својине,  
накнаде за експроприсане непокретности, узурпација, успостава ранијих 
власничко правних односа, комплетирања грађевинских парцела и др.) који се 
воде као управни или парнични, односно ванпарнични поступци у надлежности 
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су Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (у даљем тексту 
„РУГИП“) и суда. Ради се о поступцима у којима је Општина странка у поступку и 
коју заступа Правобранилаштво Републике Српске у складу са Законом о 
Правобранилаштву, а Одсјек доставља изјашњења, ставове Општине и сву 
релевантну документацију како би нас Правобранилаштво могло квалитетно 
заступати. 

 У извјештајном периоду овај Одсјек је активно учествовао у реализацији 
Пројекта управљања имовином Општине и успостављања  Регистра 
некретнина, као интерне евиденције некретнина које су у својини Општине, 
односно некретнина које су од интереса за ову локалну заједницу. Са 
реализацијом овог пројекта започето је у јуну 2016.године и до сада је 
евидентиран већи дио имовине (грађевинско и пољопривредно земљиште, 
станови, пословни простори). Међутим, још увијек се ради о непотпуним 
подацима које у наредном периоду треба допунити, односно извршити провјеру 
стања на терену, посебно наглашавајући потребу уноса комуналне 
инфраструктуре, те  утврдити тржишну вриједност исте . 

 Поступака по жалбама на рјешења Комуналне полиције по којима је надлежан 
да одлучује Начелник општине било је 7, поред ових поступака са Комуналном 
полицијом рађене су честе консултације и контролисани управни акти од стране 
Одсјека како не би долазило до жалби странака на рјешења.  
Поред наведеног у Одсјеку су обављани и послови увођења у посјед купаца 
земљишта, примопредаја пословних простора и станова, писање захтјева према 
различитим органима и установама (судови, Пореска управа, катастар, АПИФ и 
др.), учествовање у различитим пројектима и обукама, контрола и овјера 
уговора о откупу станова, жалбе на пресуде судова, одговори на жалбе и 
слично. 
 
г) Одсјек за цивилну заштиту 

Током извјештајног периода у континуитету су реaлизовани планирани задаци: 

 Праћење стања, редован мониторинг терена и континуирано вршење процјене 
угрожености Општине од природних и других несрећа; 

 Израда Процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће 
општине Градишка; 

 Израда планова и програма заштите и спасавања на основу процјене 
угрожености (План одбране од поплава, План заштите од пожара, у току је 
израда Плана заштите од земљотреса и ажурирање свих осталих Планова 
везаних за систем заштите и спасавања); 

 Ажурирање постојећих планова Цивилне заштите у складу са процјеном 
угрожености; 

 Организовање прикупљања и уништавања НУС-а по дојавама грађана и 
полиције путем деминерског “А” тима РУЦЗ Регионалне канцеларије у Бања 
Луци:  

 Попуна јединица Цивилне заштите, и ажурирање попуне јединица људством и 
материјално-техничким средствима; 

 Вршење планираних набавки, као и набавки материјално-техничких средстава 
те личне опреме у поступку заштите и спасавања. 

 Обављане су активности на популаризацији система заштите и спасавања кроз 
учешћа у сусретима са ученицима oсновних школа и учешћу у квизу са темом 
“Опасност од мина” гдје се активно скретала пажња најмлађој и најугроженијој 
популацији на константну пријетњу од НУС-а и осталих врста потенцијално 
опасних врста наоружања; 

 Оспособљен један неисправан, гумени, десантни чамац и припадајућа пента, 
Johnson 40 KS, добијени као неперспективна војна имовина ОС БиХ тако да је 
смањено хронично лоше стање материјално-техничких средстава; 
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 Обезбјеђена одређена количина средстава УКТ везе помоћу донације UNDP-а 
кроз учешће у пројекту „Уређење слива ријеке Врбас“, тако да је  успостављена 
константна веза са Центром осматрања, јављања и узбуњивања Бања Лука и 
систем дјеловања Општине је подигнут на виши ниво; 

 У периоду од 10.03 -13.03.2018. године дошло је до наглог затопљења, отапања 
великих количина снијега праћеног већим кишним падавинама што је 
резултирало повећањем водостаја ријеке Саве као и активирања бујичних 
потока на територији општине Градишка. Редовним праћењем ситуације на 
терену констатовано је да бујични потоци, излијевањем из својих корита, нису 
направили штету на стамбеним објектима али су заплавили већи дио 
пољопривредних површина у небрањеном дијелу села Драгељи и Лужани те је 
уочена могућност плављења већег броја подрума у насељу Сењак. С обзиром 
да је раст водостаја ријеке Саве био сталан и непрекидан те је, 14.03.2018. 
године, достигао ниво од 700 cm сазвана је сједница Штаба за ванредне 
ситуације на којој је донесена одлука о проглашењу 1. степена редовне 
одбране од поплава и одлука да се затражи пумпа већег капацитета од 
Републичке управе Цивилне заштите како би се спријечило могуће плављење 
подрумских простора у насељу Сењак. С обзиром да је ситуација са растом 
водостаја ријеке Саве и даље била неповољна те је раст био брз и 15.03.2018. 
је прешао коту од 730 cm Штаб за ванредне ситуације је донио одлуку о 
проглашењу 2. степена ванредне одбране од поплава те су све расположиве 
снаге стављене у приправност. 

 У периоду од 15.03 -19.03.2018. године водостај ријеке Саве је достигао коту од 
800 cm те је дошло до плављења стамбених објеката у небрањеном подручју 
рејона села Врбашка, Бистрица и Гашница те је вода из заплављених 
пољопривредних површина запријетила излијевањем на магистрални пут 
Градишка-Козарска Дубица. Цивилна заштита је правовремено реаговала те су 
ангажоване снаге на превентивном пуњењу врећа пијеском (утрошено је око 
2000 врећа) ради заштите угрожених стамбених објеката те је добивена и 
монтирана потопна пумпа из РУЦЗ БЛ како би се покушао ријешити проблем 
великих вишкова подземних вода у насељу Сењак. У истом периоду, због 
проблема са високим водостајем, а на захтјев РУЦЗ БЛ, Општина је дала 3500 
врећа Козарској Дубици, 1000 Костајници и 1500 Новом Граду. 

 Од 20.03.2018. године евидентно је било да ће доћи до плављења већих 
површина у рејону Врбашке, Бистрице и Гашнице јер је водостај ријеке Саве 
убрзано растао те је прешао коту од 820 cm. У сарадњи са ПВЈ„Водовод“те 
„Градском чистоћом“ Одсјек је реаговао на пружању помоћи угроженом 
становништву дјељењем врећа и пијеска за изградњу „зечијих насипа“ и гумених 
чизама, те је ангажован Црвени крст Градишке на интервентној подјели хране и 
питке воде јер је дошло до плављења бунара са питком водом. Одсјек цивилне 
заштите је, у том периоду, увео 24-сатно дежурство те је редовном контролом 
терена уочена појава клизишта круне савског насипа у рејону села Мачковац. 
Одмах је ангажована механизација ЈП „Воде Српске“ те механизација приватних 
предузећа који су приступили санацији насталог клизишта појачавањем 
приступног пута и стопе насипа довожењем каменог материјала (грумбаве) како 
би се клизиште превентивно зауставило. Извршени су превентивни радови на 
клизишту круне савског насипа у рејону села Долина насипањем веће количине 
земље те је само клизиште санирано. Коначни број поплављених стамбених 
објеката, у овом периоду, на територији општине Градишка је 24, а 
заплављених домаћинстава 22 и сви се налазе у небрањеном подручју у рејону 
села Врбашка, Бистрица, Гашница, Орахова и Орубица.Такођер је, у том 
подручју, поплављена огромна површина обрадивог пољопривредног 
земљишта, по процјени око 2500 ha, што је проузроковало огромне штете на 
пољопривредним усјевима; 
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 С обзиром на временске неприлике праћене обимним падавинама у првој 
половини 2018. године интервенисано је 13.06.2018. године у зони села Машићи 
гдје је, услијед наглог пролома облака, дошло до излијевања огромних количина 
воде из корита ријеке Борна и плављења велике пољопривредне површине те 
угрожавања неколико стамбених објеката. Правовременом реакцијом, уз помоћ 
припадника ПВЈ Градишка, успјели смо спријечити плављење у два стамбена 
објекта; 

 У вишим зонама територије општине Градишка је пријављено клизиште на 
локалном путу Турјак-село Козара те клизиште у самом селу Козара, засеок 
„Шмитрани“, гдје је покренуто велико клизиште које је уништило један стамбени 
објекат и неколико помоћних објеката. Клизишта су се појавила и у рејону села 
Горња Јурковица. Клизишта су евидентирана, извршен је обилазак те ће се 
санацији приступити кад временске прилике допусте; 

 С обзиром на описану ситуацију везану за поплаву из марта 2018. године 
приступило се, у сарадњи са Министарством привреде и пољопривреде и ЈУ 
„Воде Српске“, санирању савског одбрамбеног насипа у дужини од 25 km те 
замјени свих агрегата на црпним станицама што ће стање одбрамбеног насипа 
подићи на један потпуно нови ниво; 

 У текућем извјештајном периоду 2018. године прикупљено је 35 комада НУС-а 
те око 300 kg ловачке муниције и иста су предата деминерском “А” тиму РУЦЗ-е 
који је извршио уништење истих. Такође, у првој половини 2018. године, по 
дојави грађана, припадници Одсјека цивилне заштите изашли су на терен ради 
прикупљања НУС-а 20 пута; 

 У наставку извјештајног периода од 01.07.2018. године, Одсјек цивилне заштите 
општине Градишка наставио је своје редовне активности и током љета имао је 
велики број излазака на терен због прикупљања одбачених минско-
експлозивних средстава. У том периоду прикупили смо 120 комада НУС-а, 1179 
комада бојеве муниције и 9 kg експлозива (тротил) које су несавјесни грађани 
одлагали у природу и контејнере за смеће а наведене количине НУС-а предане 
су Деминерском „А“ тиму РУЦЗ на уништење. У поменутом периоду, по дојави 
грађана и МУП-а, припадници Одсјека цивилне заштите изашли су на терен због 
прикупљања НУС-а 45 пута. 

 У току извјештајног периода вршен је непрекидан мониторинг радова на 
санацији савског одбрамбеног насипа и реконструкцији црпних станица на самој 
обали ријеке Саве. 

 У току октобра и новембра Одсјек је учествовао у контроли и идентификацији 
терена сумњивог од мина које је спроводио БХ МАЦ Бања Лука с циљем 
припреме обале ријеке Саве за спровођење пројекта чишћења обале од 
заосталих минско-експлозивних средстава из прошлог рата. 

 Такође, у том периоду, ажурирана је планска документација важна за систем 
заштите и спасавања те су донесене одлуке о формирању Оперативно-
комуникационог центра, измјене рјешења о члановима Штаба за ванредне 
ситуације те одлука о формирању јединице ЦЗ опште намјене. 

 Крајем извјештајног периода, у децембру 2018. године, извршен је сервис 
опреме за спасавање на води и под водом (поправак чамаца и пенти) како 
бисмо слиједећу кишну сезону дочекали спремни. 
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д) Одсјек за ИТ  

 Почетком марта је у пробни рад пуштен софтверско-хардверски пакет за 
пријаву/одјаву запослених. Састоји се од рачунара са екраном осјетљивим на 
додир (смјештен у приземљу зграде), MS SQL Express софтверске базе 
података, и саме софтверске апликације за пријаву одјаву радника и апликације 
за обрачун плата. Од 01.07.2018. до 31.08.2018. године пакет је радио у пуној 
верзији изузев утицаја кашњења, изостанака и слично на саме плате и топле 
оброке. Од 01.09.2018. године обрачуната кашњења, изостанци и слично утичу 
на износ плата, накнада за топли оброк и осталих примања. 

 Крајем марта је завршено превођење свих шаблона докумената у софтвeрском 
пакету SWING PM на ћирилицу. На располагању су латинична и ћирилична 
верзија шаблона сваког документа. 

 У мају је у рад пуштена нова верзија софтвера за евиденцију годишњих паркинг 
карата на подручју града. 

 Крајем фебруара је постала доступна нова верзија WEB странице www.opstina-
gradiska.com. Ова страница се редовно ажурира. 

 У складу са потребама вршена је набавка нових рачунара или мијењани 
постојећи са залиха складишта рачунара. 

 Од 01.09.2018. године је софтверско-хардверски пакет за пријаву/одјаву 
запослених ради на начин да обрачуната кашњења, изостанци и слично утичу 
на износ плата, накнада за топли оброк и осталих примања. 

 У септембру је, у складу са потребним измјенама докумената управног 
рјешавања, ажурирана страница e-registargradiska.com. 

 Током октобра и новембра су замијењени рачунари на шалтерима 3-12, у 
шалтер-канцеларијама Одјељења за просторно уређење и грађење и у шалтер-
канцеларији за грађане. На истим локацијама су замијењени копир-принтер-
скенер уређаји. 

 У новембру су унифицирани кориснички налози у софтверском пакету за 
управно рјешавање SWING PM. 

 У децембру је на WEB страницу www.opstina-gradiska.com постављен банер / 
линк према webGIS-у Општине Градишка. 

 Редовно је (са корисничке стране) ажуриран софтверски пакет SWING PM, у 
складу са текућим измјенама, такође и софтверски пакети ФиНова и СОН. 

 Редовно је, хардверски и софтверски, одржавана и ажурирана рачунарска 
мрежа са администрацијом пратећих база података, такође и рачунарске везе 
према комуналним кућама (за потребе СОН-а), матичним канцеларијама (за 
потребе e-мaticara), те за остале везе према вањским базама података 
(Републичка управа за инспекцијске послове, Регистар привредних субјеката 
итд.). У дијелу рачунарске мреже за потребе СОН-а су замијењена сва три 
спојна уређаја (у зградама Општинске управе, Водовода и Градске чистоће). 
 
ђ) Одсјек за локални економски развој  

У марту мјесецу 2018. године дошло је до промјена у организацији послова и 
обавеза које Општина Градишка спроводи везано за локални економски развој. Наиме, 
према новој усвојеној Одлуци о оснивању Општинске управе Градишка бр. 02-022-
52/18 Одјељење за економски развој је постало Одсјек за локални економски развој у 
оквиру Службе начелника општине, које је требало да броји према усвојеној 
Организацији општинске управе и систематизацији радних мјеста 4 службеника. 
Међутим, стицајем околности већину 2018. године, пословима који се тичу локалног 
економског развоја су се бавиле 2 особе, али упркос тој чињеници остварени су 
значајни резултати. 

http://www.opstina-gradiska.com/
http://www.opstina-gradiska.com/
http://www.opstina-gradiska.com/
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Слиједи приказ реализације редовних активности према усвојеном плану: 

 Израђен Извјештај о реализацији Стратегије развоја (2014.-2020. год.) за 2017. 
год.; 

 Припремљен Извјештај о реализацији програма капиталних улагања за 2017. 
год.; 

 Израђен Акциони план имплементације Стратегије развоја (2014.-2020. год.) за 
2018. год.; 

 Израђен План аплицирања на екстерне изворе финансирања  и ажурирана база 
података о јавним позивима са временским распоредом објављивања;  

 Разрађено 15 пројектних идеја; 

 Континуиран рад са представницима УНДП-а кроз МЕГ и ЛИД пројекат 
(организованo 8  МЕГ радионица и 2 ЛИД радионице, учесници су запослени 
Општинске управе, представници МЗ, запослени КП Водовод а.д. Градишка и 
Рaзвojнe aгeнциje Грaдишкa ( РАГА-е);  

 Извршен прелаз на издање стандарда ИСО 9001:2015, сертификација 
обављена у мају и сертификат издат у јуну; 

 Континуиран рад на ажурирању екстерне документације; 

 Континуиран рад на сарадњи са УНДП и имплементацији започетих 
вишегодишњих пројеката (Јачање улоге МЗ, Пројекат околинског и економског 
управљања МЕГ) 

 Кoнтинуиран рад са предстaвницима BFC SEE мреже, учешће на радионицама 
и студијским посјетама, припрема материјала на захтјев, прикупљање доказне 
документације на одржавању стандарда и припрема за надзорну провјеру; 

 Континуриран рад Регулаторног тијела на ажурирању Е-регистра 
административних поступака; 

 Израда образаца за јавне установе, јавна предузећа и комунална предузећа у 
сврху једнобразног извјештавања;  

 Подршка у прикупљању и анализи података за израду Стратегије развоја 2019-
2027. године; 

 Израда приједлога мјера за Акциони план родне равноправности; 

 Континуиран рад на пословима превођења за потребе Службе; 

 Активно учешће на састанцима Мреже практичара локалног развоја кроз МЕГ 
пројекат; 

 Континуиран рад на припреми промотивних материјала (брошуре, промо филм 
општине); 

 Комуникација са агенцијама виших нивоа власти по питању припреме 
материјала за промоцију општине;  

 Административни послови одржавања интернет странице 
www.investingradiska.com; 

 Активна сарадња са развојним агенцијама из Републике Хрватске за потребе 
израде апликација на позив INTERREG IPA (Хр-БиХ-ЦГ); 

 Остварена сарадња са међународним организацијама у циљу дефинисања и 
имплементације нових развојних пројектних идеја (KfW, SECO);  

 Договорена донација софтвера „Е-Citizen“ од стране UNDP-a који ће омогућити 
лакшу комуникацију грађана и Општинске управе Градишка. 

 Започете су и завршене активности на имплементацији сљедећих пројеката: 
o  „Партнерство за одрживи трансфер знања локалног економског развоја“ 

који је финансиран кроз програм „EU ProLocal GIZ“; 
o Међуопштинска сарадња Приједора, Козарске Дубице и Градишке (МОС- 

ЛЕР), који је такође финансиран кроз програм „EU ProLocal GIZ“; 
o Пројекат оспособљавања незапослених особа према потребама 

послодаваца у сектору обраде метала -  „Прилика плус“; 
o Јачање екстерне и интерне инфраструктуре квалитета МСП преко 

акредитације испитне лабораторије намјењене подршци провођења 
стандарда квалитета у МСП намјењених иновативној производњи уз 
партнерско јачање капацитета за едукацију радне снаге; 
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o Пројекат „Реконструкције и адаптације система водоснабдијевања на 
водоизворишту Жеравица“, финансиран средствима Владе Швицарске и 
Општине Градишка. 

 Извршена надзорна провјера „BFC SEE“ стандарда од стране евалуатора и дате 
препоруке за даљња побољшања; 

 Потписан Споразум о сарадњи на пружању помоћи лицима са инвалидитетом на 
подручју општине  Градишка са Удружењем ампутираца „УДАС“ Градишка; 

 Започете активности за прелазак на нову едицију „BFC SEE“ стандарда; 

 Завршен је и усвојен документ под називом: План капиталних инвестиција 
општине Градишка за период 2019-2023. године. 

 Израђен документ Буџет за грађане за 2019. годину; 

 Иницирана је израда Акционог плана образовања и запошљавања општине 
Градишка за период 2019-2020. године; 

 Завршена реализација ЛИД пројекта, финансираног од стране ЕУ, који је 
имплементиран у сарадњи са УНДП-ом БиХ; 

 Израђена Референц листа за 2018. годину 

 Спроведена годишња анекта о задовољству грађана и грађанки Градишке 
административним и комуналним услугама, резултати обрађени и јавно 
објављени на веб порталу Општине Градишка. 

 

4. Унутрашња организација 

Актуелна структура запослених у Служби начелника општине приказана је у табели. 
У односу на План повећао се број запослених у Служби за 5 запосленика, разлог 
повећања је гашење Одјељења за економски развој и формирање Одсјека за локални 
економски развој, који је сада саставни дио Службе начелника. Такође, имамо једног 
радника више у односу на тренутно важећи Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста, разлог је пријем радника на одређено вријеме, до 
повратка одсутне раднице са породиљског одсуства. 

 
Структура запослених 
према  Правилнику о 

унутрашњој 
организацији и 

систематизацији 
радних мјеста 

Актуелна структура 
запослених према 
стручној спреми 

Актуелна структура 
запослених према полу 

Мушких Женских 

ВСС + 19 ВСС + 22 8 14 

ВСС 180 2 ВСС 180 1 1 - 

ВШ 1 ВШ 1 1 - 

СС 4 СС 3 2 1 

ВКВ - 1 ВКВ - 1 1  

Укупно:       27 Укупно:  28 13 15 

 
У погледу стручног усавршавања запослених планирана обука у области јавних 

набавки (ЕУ процедуре) је извршена у јуну у организацији UNDP-a. Слиједи преглед 
похађаних обука и предавања којима су запосленици Општинске управе присуствовали 
у 2018. години:  
 

Датум Мјесто Тема Похађали су: 

ФЕБРУАР 2018. 

06.02.2018. Приједор  
7. састанак представника локалних 
водоводних предузећа и ЈЛС 
Сјевероисточног региона МЕГ 

Данијела Милетић 

22.02.2018. Бихаћ 
Састанак са координаторима партнерских 
ЈЛС МЕГ пројекта 

Данијела Милетић 
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МАРТ 2018. 

09.03.2018. Градишка 
EУ дебата – разговор са Амбасадором ЕУ 
за БиХ 

Данијела Милетић 

09.03.2018. Брод 
Припремне активности у евентуалним 
поплавама РУЦЗ 

Слободан Кнежевић  
Војо Стијаковић  

19.03.2018.  Бања Лука 
Презентација акцелератора пилот програма 
– Пројекат Аццелератор 

Верица Вујат 

29.03.2018. Бања Лука 
Састанак Мреже стручњака за локални 
економски развој – МЕГ пројекат 

Данијела Милетић 

АПРИЛ 2018. 

03.04.2018. Бања Лука 
Процјена утицаја прописа на Закон о 
слободним зонама 

Савка Попић 

12.04.2018. Приједор  Пројекат МОС-ЛЕР – kick off meeting Верица Вујат 

12.04.2018. Бања Лука 
1.Координациони састанак ПОЦЗ Бања 
Лука 

Слободан Кнежевић  
Војо Стијаковић 

17.-18.04.2018. Мостар 
3.Регионална конференција под називом 
„Ефикасне и одрживе водне услуге у БиХ“ 

Данијела Милетић 

17.04.2018. Сарајево  
Реституција имовине- искуства-могућности-
рјешења 

Зорица Марковић 

23.-24.04.2018. Београд 
Свечана сједница Скупштине НАЛЕД-а и 
промоција регионалне иницијативе за 
повољно пословно окружење BFC SEE 

Верица Вујат 

24.04.2018. Бања Лука 
Примјена новог Закона о јавним набавкама 
БиХ 

Наташа Голић 

26.04.2018. Бања Лука 
Фокус група са ЛЕР практичарима „Улога 
ЈЛС у унапређењу локалног пословног 
окружења“ ЛИД пројекат 

Данијела Милетић 

26.04.2018. Бања Лука 
Радионица „Дигитализација – основни 
принципи и реалне шансе за развој 
привреде“, Привредна комора РС 

Верица Вујат 

МАЈ 2018. 

03.05.2018. Градишка 

Обука за wordpress (одржавање и 
ажурирање wеб сајта 
www.investingradiska.com). Предавач: 
упосленици компаније Tingea из Сарајева 
(Напомена: Листа учесника) 

Данијела Милетић  
Верица Вујат 

Данило Шобот 

22.-24.05.2018. 
Београд, 

Нови Сад, 
Жабац 

Студијска посјета Београд - Нови Сад – 
Шабац (USAD-ов пројект RAST који 
имплементира CRS 

Верица Вујат 

30.05.2018. Градишка 
Техничка подршка партнерским ЈЛС у 
области грађанског учешћа – фаза II 

Jovo Lukić 

31.05.2018. Теслић 
Актуелна питања и проблеми при поступку 
јавних набавки 

Наташа Голић  
Божана Глувић 

ЈУН 2018. 

12.06.2018. Теслић 
Мрежа практичара (Савез општина и 
градова) 

Верица Вујат 
Бојан Арамбашић 

14.06.2018. Лакташи Град знања „Knowledge City“ 
Верица Вујат 

Бојан Арамбашић 

27.06.2018. Цазин 
3. састанак Мреже стручњака за локални 
економски развој - МЕГ 

Данијела Милетић  

12.-13.06.2018. 
21.-22.06.2018. 

Бања Лука 
Израда пројектно-техничке документације 
за инфраструктурне пројекте у ЈЛС – 
пројекат ЛИР 

Наташа Голић  
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ЈУЛ 2018. 

03.07.2018.  Грaдишкa УЧEШЋE ГРAЂAНA – MEГ прojeкaт 
Дaниjeлa Mилeтић 

Вeрицa Вуjaт 

04.07.2018. Бања Лука 
Упутство о тражењу, пружању и прихватању 
помоћи те рад са WGS 84 картама 

Слободан    
Кнежевић 

Бојан Живковић 

13.07.2018. Жeпчe 
Стручни скуп нa тeму рурaлнoг рaзвoja – у 
oргaнизaциjи Рaзвojнe Aгeнциje Жeпчe 

Дaниjeлa Mилeтић 
Душкo Maлeшeвић 

17.07.2018. Бaњa Лукa 
Имплeмeнтaциja eлeктрoнскoг систeмa 
кoмуникaциje сa грaђaнимa – MEГ прojeкaт 

Дaниjeлa Mилeтић 

18.07.2018. Бања Лука 
Модул 1: Планирање јавних набавки и 
провођење поступка јавних набавки 

Наташа Голић 

СЕПТЕМБАР 2018. 

06.09.2018. Грaдишкa 
MEГ Рaдиoницa –ПКИ, гoдишњe плaнирaњe 
УOJ, извjeштajи 

Дaниjeлa Mилeтић 
Вeрицa Вуjaт 

Дaркo Врхoвaц 

17.-19.09.2018. 
Херцег 
Нови 

Учешће у склопу пројекта BEGIN Зорица Марковић 

18.09.2018. Бaњa Лукa 
Кoнфeрeнциja „Инoвaциje и умрeжaвaњe“ у 
oргaнизaциjи EДA у oквиру прojeктa КРИН 
(крeирaњe рeгиoнaлнe инoвaциoнe  мрeжe) 

Вeрицa Вуjaт 
Дaнилo Шoбoт 

25.-26.09.2018. Jaхoринa 
Вoдич зa oбуку зa ПР и ЛEР прeдстaвникe 
БФЦ oпштинa/грaдoвa – ПУT ДO MEДИJA: 
Кaкo у цeнтaр пaжњe? 

Вeрицa Вуjaт 

27.09.2018. Приjeдoр   

Teмaтскa рaдиoницa: „Смjeрницe 
(прeпoрукe) зa рaзвoj мeђуoпштинских 
инструмeнaтa ЛEР-a“ у oквиру прojeктa 
„MOС-ЛEР“ 

Вeрицa Вуjaт 
Дaнилo Шoбoт 

27.-28.09.2018. Приjeдoр   

MEГ Рaдиoницa – „Jaчaњe кaпaцитeтa JЛС 
зa рaд сa инвeститoрoм – пружaњe услугa 
пoстojeћим и привлaчeњe нoвих 
инвeститoрa“ 

Дaркo Врхoвaц 

ОКТОБАР 2018. 

09.10.2018. Сaрajeвo 
Пoслoвни сусрeт пaртнeрa SIQ – рaзмjeнa 
искустaвa  

Вeрицa Вуjaт 
Влaдo Слaдojeвић 

15.-16.10.2018. Лакташи 
Управљање ризицима од катастрофа у 
Мјесним заједницама у Бих 

1. Слободан 
Кнежевић 

2. Мишо Бабић 
3. Маја Илић 

19.-20.10.2018. Грaдишкa 
Рaдиoницa „Бaзнe, пoмoћнe aктивнoсти и 
рaсипaњe“ у фирми „TИКT MAНУФAКTУРA“ 
Грaдишкa 

Вeрицa Вуjaт 

23.10.2018. 
 

Бања Лука 
Модул 3: Е-аукција и жалбени поступак са 
аспекта уговорног органа 

Наташа Голић 

30.10.2018. Бања Лука 
Модул 2: Управљање комплексним 
тендерским процедурама 

Наташа Голић 
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НОВЕМБАР 2018. 

13.11.2018. Грaдишкa 

Teмaтскa рaдиoницa: „Смjeрницe 
(прeпoрукe) зa рaзвoj мeђуoпштинских 
инструмeнaтa ЛEР-a“ у oквиру прojeктa 
„MOС-ЛEР“ 

Вeрицa Вуjaт 

15.11.2018. Бaњa Лукa 
ЛИР рaдиoницa - Moнитoринг, eвaлуaциja и 
извjeштaвaњe 

Дaркo Врхoвaц 

15.11.2018. Приjeдoр 
Рaдиoницa у склoпу срeдњoрoчнe интeрнe 
рeвизиje MEГ прojeктa 

Дaниjeлa Mилeтић 

20.11.2018. Сaрajeвo  

MEГ Прojeкaт – дoдjeлa признaњa 
oпштинaмa учeсницимa зa успjeшну 
имплeмeнтaциjу прojeктa у првe двиje 
гoдинe 

Дaниjeлa Mилeтић 

ДЕЦЕМБАР 2018. 

04.12.2018. 
 

Бања Лука 
Модул 4: Закључење уговора, праћење 
реализације уговора 

Наташа Голић 

05.12.2018. Грaдишкa 

MEГ oбукa брoj 3 - Moдул 4 Финaнсиjскo 
плaнирaњe и прaћeњe и Moдул 5 
Финaнсиjскo упрaвљaњe и кoнтрoлe 
(прeдaвaч: Хaрис Кoмић) 

Дaниjeлa Mилeтић  
Вeрицa Вуjaт 

05.12.2018. Сaрajeвo 
MEГ oбукa – „Кaкo кoристити прoгрaмски 
aлaт зa упрaвљaњe пoстojeћим и 
пoтeнциjaлним инвeститoримa “ 

Дaркo Врхoвaц 

11.-13.12.2018. Катанија Учешће у склопу пројекта BEGIN Зорица Марковић 

21.12.2018. Бaњa Лукa 

Oбукa “Jeднaкoст у примjeни прoписa нa 
нивoу jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe и 
трaнспaрeнтнoсти у рaду упрaвe крoз 
eлeктрoнску oбрaду зaхтjeвa и издaвaњe 
дoзвoлe” у oргaнизaциjи IFC и Бритaнскoм 
aмбaсaдoм у БиХ (LIFE прojeкaт) 

Вeрицa Вуjaт 

  
 
 

5. Образложење неостварених циљних вриједности индикатора 
реализације активности из Годишњег плана рада Службе 
Начелника за 2018. годину 

 
Већина циљева у оквиру Плана рада Службе начелника је у потпуности остварена. 

Међутим, упркос добром извршењу одређени пројекти нису реализовани због 
неизвјесне динамике обезбјеђења грантовских и донаторских средстава у 2018. години. 
Важно је напоменути да су исти, првенствено изградња обилазнице али и други 
пројекти, актуелни, да је за њих обезбјеђена техничка и пројектна документација те да 
ће се и даље интензивно радити на обезбјеђењу финансијских средстава за њихову 
реализацију. 
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6. Закључци и препоруке 

 Размотрити израду плана промоције општине на реалним основама; 

 Проучити начине организовања Цивилне заштите земаља у окружењу; 

 На бази најбољих искустава, која би могла бити примјењива у нашим условима, 
предложити адекватан начин организовања Цивилне заштите; 

 У току провођења процедура јавних набавки Одсјек за јавне набавке је због 
сложености процедура наилазио на тешкоће у раду. Из тих разлога  рокови за 
одређене јавне набавке трајали су много дуже од предвиђених. Иако наведени 
проблеми нису рјешиви у органима управе, јер је тако законодавац прописао, 
они су се рефлектовали на временско кашњење одређених пројеката, а самим 
тим и на спорије извршење планираних  активности. 
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7. Табеларни приказ реализације Годишњег плана рада Службе Начелника за 2018. годину 

 
Активности произашле из стратешких и других програмских докумената 

Р
. 

б
р

- ПЛАНИРАНИ 
Пројекти, мјере и 
редовни послови В

е
з
а
 

с
а
 

С
т
р

а
т
е

ги
јо

м
 

В
е
з
а
 

с
а
 

п
р

о
гр

а
м

о
м

 Резултати (у извјештајном периоду) Планирана средства Остварена/извршена средства 

Планирани Буџет ЈЛС УКУПНО Буџет ЈЛС 
Екстерни 
извори 

УКУПНО Буџет ЈЛС 
Екстерни 
извори 

1.  

Наставак 
инфраструктурног 
опремања 
Агроиндустријске зоне 
Нова Топола 

СЦ 2 
СЕЦ 1.2 

 

Привлачење 
инвеститора 

- Потписани уговори за 
изградњу пречистача 
отпадних вода, као и за 
инфраструктурно опремање. 
Завршена изградња 
пречистача и дио изградње 
инфраструктуре , којиће се 
наставити и у наредном 
периду. 

- 3.300.000,00 2.500.000,00 

USAID, CRS, 
UNDP и др. 

800.000,00 

1.962.022,78 1.105.381,65 856.641,13 

2.  

Наставак завршетка 
изградње спортске 
дворане 

СЦ 3 
СЕЦ 2.2 

Унапређење 
културних и 

спортско-
рекреативних 

садржаја у 
урбаном дијелу 

града 

- Расписан поступак јавне 
набавке, изабран извођач и 
започети радови. 

- 4.500.000,00 1.000.000,00 

3.500.000,00 
Влада 

Републике 
Српске и 
донације 

1.671.561,11 0,00 1.671.561,11 

3.  

Рјешавање имовинских 
односа за изградњу 
саобраћајног спојног 
пута између М-16 и 
аутопута Е-661 
обилазницу и наставак 
изградње 

СЦ 3 
СЕЦ 2.2 

Побољшање 
квалитета живота 

у урбаном 
подручју 

- У процесу су разговори са 
Министарством за транспорт и 
комуникације БиХ, око 
рјешавања овог питања.  

- 10.500.000,00 500.000,00 

10.000.000,00 
Министар-
ство тран-
спорта и 

комуникаци-
ја БиХ 

0,00 0,00 0,00 

4.  

Адаптација цјевовода 
на водоизворишту 
Жеравица  

СЦ 1, 4 
и 3 
СЕЦ 3.3 

Заштита 
водотокова, 
првенствено 
изворишта 

- Спроведен тендер за одабир 
извођача радова и одабран 
најповољнији и обављени 
радиви. 

- 480.000,00 240.000,00   
240.000,00  

МЕГ 
пројекат 

329.376,74 0,00 329.376,74 

5.  

Адаптација водоторња 
у Жеравица  

СЦ 1, 4 
и 3 
СЕЦ 3.3 

Заштита 
водотокова, 
првенствено 
изворишта 

- Спроведен тендер за одабир 
извођача радова и одабран 
најповољнији и обављени 
радиви. 

- 480.000,00 240.000,00   
240.000,00  

МЕГ 
пројекат 

518.422,22 184.444,68 333.977,54 

6.  

Изградња 
саобраћајнице с 
асфалтираним 
коловозом 

СЦ 3 
СДЦ 2.1 
и 2.2 

Унапређење 
друштвених и 
комуналних 

услуга 

- Спроведени тендери за 
одабир извођача и потписани 
Уговори између Општине 
Градишка, најповољнијег 
понуђача радова, те завршене 
активности.  

- 670.000,00 570.000,00 

100.000,00 
Федерално 

Министарст
во за избје-
гла и расе-
љена лица 

2.333.155,00 1.515.718,00 817.434,00 

А. Укупно стратешко-програмски приоритети  
19.930.000,0

0 
5.050.000,00 

14.880.000,0
0 

6.814.537,85 2.805.544,33 4.008.990,52 
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Активности из редовне надлежности 

Р
. 
Б

р
. ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, мјере и редовни 
послови В

е
з
а
 

с
а
 

С
т
р

а
т

е
ги

јо
м

 
В

е
з
а
 

с
а
 

п
р

о
гр

а
м

о
м

 Резултати (у извјештајном периоду) Планирана средства Остварена/извршена средства 

Планирани Остварени УКУПНО 
Буџет 
ЈЛС 

Екстерни 
извори 

УКУПНО 
Буџет 
ЈЛС 

Екстерн
и извори 

1.  

Израда програма рада 
Службе начелника и 
Начелника општине и 
општинске управе 

- - 

- План Службе усвојен,  
- Програм рада Начелника 

општине и Општинске управе 
усвојен од стране Скупштине 
општине 

 План Службе усвојен, 
Програм рада Начелника 
општине и Општинске 
управе усвојен од стране 
Скупштине општине 

- - - - - - 

2.  
Обрада рачуна и 
попуњавање  образаца за 
трезорско пословање 

- - 
Рачуни преконтролисани, 
потписани  и попуњени прописани 
обрасци за трезорско пословање 

Рачуни преконтролисани, 
потписани  и попуњени 
прописани обрасци за 
трезорско пословање. 
Укупно 436 исплата за 
извјештајни период 

- - - - - - 

3.  
Извјештај о реализацији 
програма рада Службе по 
тромјесечјима 

  Сачињен извјештај Сачињен извјештај - - - - - - 

4.  

Организовање 
манифестација, званичних 
пријема, информисање 
јавности, ажурирање 
интернет странице, израда и 
дистрибуција 
информативног листа 
Градишке новине 

  

Организоване манифестације:  
- Нова година,  
- 9. јануар,   
- Дани Светосавља, 
- 24. април-Дан општине, 
- Рогољска жетва, 
-  Илинданске свечаности, 
-  помен на Боковима,  
- Слава општине,  
- Градишко љето, 
-  Градишка зима... 
- званични пријеми делегација 

амбасада, прекограничних 
општина, представника 
институција Републике Српске, 

- информисање јавности,  
- ажурирана интернет страница, 
- објављена два броја 

информативног листа 
„Градишке новине“ 

- штампање промотивног 
материјала  

 

Организоване 
манифестације:  

- Нова година,  
- 9. јануар,   
- Дани Светосавља, 
- 24. Април-Дан општине, 
- Рогољска жетва, 
-  Илинданске свечаности, 
-  помен на Боковима,  
- Слава општине,  
- Градишко љето, 
-  Градишка зима... 
- званични пријеми 

делегација амбасада, 
прекограничних општина, 
представника 
институција Републике 
Српске, 

- информисање јавности,  
- ажурирана интернет 

страница,  
- објављена два броја 

информативног листа 
„Градишке новине“ 

- штампање промотивног 
материјала  

250.000,00 250.000,00 - 257.515,17 257.515,17 - 

5. 
 

Одржавање и 
администрирање 
софтверских програма 
(управно рјешавање, СОН, 
финова, ГИС, регистар 
некретнина, еМатичар, веб 

  
Континуирано одржавање и по 
пријави  кориниска софтвера 

Софтвери су у функцији   - - - - - 
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страница, софтвер за овјере, 
Ледис, софтвер за 
енергетску ефикасност, 
регистар обвезника 
комуналне накнаде као и  
неколико интерних 
системских софтвера. 

5.  

Израда Плана јавних 
набавки за Општинску 
управу и 
провођење јавних набавки 
за потребе Општинске 
управе у складу са Планом 
јавних набавки 

  

План јавних набавки усвојен, а 
јавне набавке на основу 
запримљених приједлога за јавну 
набавку од стране одјељења 
Општинске управе проведене 

План јавних набавки усвојен, 
а јавне набавке на основу 
запримљених приједлога за 
јавну набавку од стране 
одјељења Општинске управе 
проведене.  

- - - - - - 

6.  
Редовне активности цивилне 
заштите везано за припрему, 
опремање и уклањање НУС-а 

  

Цивилна заштита обавља своје 
дјелатности везано за припрему у 
ванредним ситуацијама, уклања 
НУС и врши опремање јединица 
цивилне заштите 

Дјелатности везано за 
припрему у ванредним 
ситуацијама извршене, НУС 
уклоњен,  а јединица 
цивилне заштите опремљена 

- - - - - - 

7.  

Вођење поступака у 
имовинско-правној области 
(продаја, замјена, куповина и 
пренос) 

  
Имовинско-правни послови се 
проводе у складу са пристиглим 
захтјевима и одлукама СО-е 

Имовинско-правни послови 
се проводе у складу са 
пристиглим захтјевима и 
одлукама СО-е 

- - - - - - 

8.  

Идентификација и 
утврђивање вриједности 
земљишта које је уписано на 
Општину и вођење Регистра 
некретнина 

  
Земљиште идентификовано, 
процјењено и уврштено у Регистар 
некретнина 

Земљиште идентификовано 
и процјењено, ажуриран 
Регистар некретнина  

- - - - - - 

9.  
Заступање општине пред 
судовима и органима управе 

  
Редовно присуство на рочиштима 
пред судом и расправама пред 
органима управе 

Присуство на рочиштима 
пред судом и расправама 
пред органима управе 

- - - - - - 

10.  

Рјешавање по жалбама на 
рјешења по којима је 
надлежан да одлучује 
Начелник општине 

  
Предмети обрађени у предвиђеном 
року 

Предмети обрађени у 
предвиђеном року 

- - - - - - 

11.  

Израда нормативних аката за 
потребе Начелника општине 
и Скупштине општине из 
дјелокруга рада Службе 

  Нормативна акта израђена Нормативна акта израђена - - - - - - 

  250,000,00 250.000,00 - 257.515,17 257.515,17 - 

Рекапитулација финансијских средстава остварених активности у извјештајном периоду 

А. Укупно стратешко-програмски приоритети  19.930.000,00 5.050.000,00 14.880.000,00 6.814.537,85 2.805.544,33 4.008.990,52 

Б. Укупно редовни послови  250,000,00 250.000,00 - 257.515,17 257.515,17 - 

У К У П Н О   С Р Е Д С Т А В А (А + Б):  20.180.000,00 5.300.000,00 14.880.000,00 
7.072.053,02 3.063.059,50 

4.008.990,52 
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2. ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 
1. УВОД 

 

Одјељење за општу управу обавља послове локалне управе који се односе на 
писарницу, овјеру потписа, преписа и рукописа, вођење матичних књига за матично 
подручје Градишка и у мјесним канцеларијама, административне и стручне послове за 
мјесне заједнице, пружање правне помоћи, управно рјешавање у области грађанских 
стања, послове приступа информација, људске ресурсе, персоналну евиденцију 
запослених, нормативно-правне послове, извршавање закона, других прописа и 
општих аката Републике чије је извршавање повјерено Општини, а односи се на 
дјелокруг рада одјељења, те техничке и помоћне послове за потребе Општинске 
управе.  

 
Одјељење је организовано у два одсјека: 

  
Одсјек за управне послове и шалтер салу - обавља основне послове 

Одјељења који се односе на функционисање писарнице и шалтера у шалтер сали, 
Службу правне помоћи, матичаре у сједишту Општинске управе и у мјесним 
канцеларијама, овјере потписа, преписа и рукописа, рад са мјесним заједницама, 
нормативно-правне послове   људске ресурсе и управно рјешавање у области 
грађанских стања и приступа информацијама. 

 

Одсјек за заједничке послове - обезбјеђује техничко функционисање 
Општинске управе. Има задатак организовања: набавке канцеларијског и хигјенског 
материјала, одржавања функционалним возног парка (одржавање и снабдјевање 
горивом путничких аутомобила), обазбјеђење рада кафе кухиње, оргнизовање 
физичког и техничког обезбјеђења зграде Општинске управе, организовање одржавања 
хигјене у просторијама Општинске управе и у Мјесним канцеларијама, организовање 
текућег одржавања зграде Општинске управе и мјесних канцеларија (електро услуге, 
загријавање и хлађење, водоинсталатерске услуге, молерске услуге и др.)  што је 
неопходно као технички услов за функционисање Општинске управе. 

У извјештајном периоду није било промјена дјелокруга рада Одјељења. 
 

Одјељење у свом реду примјењује више законских и подзаконских 
прописа. Овдје истичемо најзначајније основне законе Републике Српске: Закон о 
локалној самоуправи, Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе, Изборни закон Републике Српске, Закон о општем управном 
поступку, Закон о матичним књигама, Закон о држављанству Републике Српске, Закон 
о печату, Закон о овјеравању потписа, рукописа и преписа, Закон о слободи приступа 
информацијама, Закон о архивској дјелатности, Закон о административним таксама, 
Породични закон, Закон о заштити од пожара, Закон о парничном поступку, Закон о 
извршном поступку, Закон о стварним правима, Закон о наслеђивању, Закон о раду и 
Закон о пензијско-инвалидском осигурању. 

Од закона БиХ одјељење примјењује: Закон о држављанству БиХ, Закон о 
заштити личних података, Закон о јавним набавкама и Изборни закон БиХ. 

Поред наведених закона Републике Српске и БиХ у примјени је низ 
подзаконских аката који регулишу спровођење наведених закона у раду Одјељења. 
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2. САЖЕТАК 
 

Одјељење за општу управу у оквирима своје надлежности врши послове који се 
односе на: 

•••• Писарницу: У табели број 1. наводимо податке о запримљеним предметима, 
рачунима, издатим радним књижицама и експедитованој пошти у Писарници 
упоредно за извјештајни период: 

 

ПОСЛОВИ ПИСАРНИЦЕ 

Р.Б. НАЗИВ УСЛУГЕ 
БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА 

2017. 2018. 

1. Запримљени предмети 11101 11636 

2. Рачуни 4499 4671 

3. Издате  радне књижице 792 789 

4. Уписане промјене у радним књижицама 444 418 

5. Експедитоване препоручене пошиљке 12864 13499 

6. Експедитоване обичне пошиљке 3103 3644 

Табела број 1. 

 

•••• Овјеру потписа, преписа и рукописа. Укупно је извршено 76847 овјера (2017. 

године 71297 овјера). 

•••• Вођење матичних књига за матично подручје Градишка и у мјесним 
канцеларијама. У извјештајном периоду служба матичара извшила је слиједеће: 

 

Табела број 2. 

 

•••• Административне и стручне послове за мјесне заједнице реализоване кроз:  
ажуриран регистар мјесних заједница,  припремљенеи организоване састанке 
савјета мјесних заједница, организоване комуникације одборника са члановима 
савјета мјесних заједница, организоване састанке руководиоца организационих 
јединица Општинске управе са члановима савјета мјесних заједница, организоване 

ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА  

Р.Б. 
НАЗИВ ИЗВОДА 

2017. 2018. 
(Издано извода) 

1. Матична књига рођених 23560 22025 
2. Матична књига вјенчаних 2911 2971 
3. Матична књига умрлих 2523 2892 
4. Увјерење о држављанству 3057 2124 

5. Општа увјерења 242 298 

 (Извршено уписа)   

6. Матична књига рођених 756 816 

7. Матична књига вјенчаних 400 437 

8. Матична књига умрлих 915 968 

9. Књига држављана 21 16 

 (Остало)   

10. Записници о склапању брака 261 273 

11. Смртовница 870 921 

12. Послано обавјести из МК 2528 3494 

13. Записници о признању очинства, 
националности и вјероисповјести 

152 157 

14. Извјештаји, спискова и друго 2148 3200 

15. Записници о промјени презимена 28 44 

16. Верификације уписа у базу 22804 210125 

17. Проведено промјена  кроз МК 6842 2366 

18. Провјере за лична документа 76674 157853 

19. Наплаћено таксе за изводе  и увјерења 16554 14795 

20. Ослобођено таксе за изводе и увјерења 15497 15217 
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јавне расправе са савјетима мјесних заједница по нацрту Буџета Општине за 2019. 
годину, нацрту Стратегије развоја Општине за период 2019-2027. година и 
програмима за 2019. годину, континуиране активности везано за бирачке спискове 
за Опште изборе 7. октобра 2018. године. Излагање ПБС по мјесним канцеларијама 
и у Центру за бирачки списак,припремљену Информацију о функционисању мјесних 
заједница на подручју Општине  коју је усвојила Скупштина општине Градишка 
иКоординацију активности у реализацији пројекта „Јачање улоге мјесних заједница 
у Б и Х“ за шест мјесних заједница у пројекту и Друштвени центар. 

 
•••• Пружање услуге правне помоћи: 

 

ПРАВНА ПОМОЋ 

Р.Б. НАЗИВ УСЛУГЕ 
БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА 

2017. 2018. 

1. Усмени савјет 953 763 
2. Жалбе 285 55 
3. Приговори 319 99 
4. Изјаве 2288 1854 
5. Пуномоћи 758 472 
6. Тужбе 193 62 
7. Захтјеви 718 250 
8. Приједлози 92 66 
9. Уговори 267 98 

10. Остало 165 51 

 У К У П Н О: 6038 3628 
Табела број 3. 

 

•••• Управно рјешавање у области грађанских стања: 
 

Р.Б. ВРСТА УПРАВНОГ АКТА 
БРОЈ ДОНЕСЕНИХ 
АКАТА У 2017. 

БРОЈ 
ДОНЕСЕНИХ 
АКАТА У 2018. 

1. Рјешења о захтјеву за приступ информацијама 
по захтјеву странке по Закону о слободи приступа 
информацијама 

50 29 

2. Рјешења о исправци података у матичним књигама и 
промјени личног имена 

97 94 

3. Рјешења о накнадним уписима у матичне књиге 65 72 

4. Рјешења о поништењу уписа у матичне књиге 3 7 

5. Рјешења о изношењу  МКВ изван просторија Општинске 
управе 

36 44 

6. Формирање списа захтјева за пријем у држављанство 
Републике Српске и прослијеђивање надлежним органима 
на даљи поступак 

10 7 

7. Закључак о извршењу рјешења Центра за социјални рад 2 - 

8. Донесено рјешења у предметима овјеравања изван 
просторија Општинске управе 

6 10 

9. Рјешења по жалбама - - 

 УКУПНО: 269 256 

Табела број 4. 

 

•••• Људске ресурсе: У извјештајном периоду усвојен је Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Градишка, 
План запошљавања за 2018. годину, План стручног оспособљавања и 
усавршавања за 2018. годину, Програм обуке приправника, ажуриран Е регистар 
запослених, проведена два јавна конкурса за пријем службеника и намјештеника  
по прописаним процедурама  у складу са Законом о службеницима и 
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намјештеницима у органима  јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), ажуриран и вођен регистар о стручном 
оспособљавању и усавршавању запослених,  урађена Анализа задовољства 
запослених у Општинској управи Градишка,  пружена стручна помоћ Одбору за 
жалбе, донешена рјешења о оцјени запослених за 2017. годину и израђен 
Извјештај о оцјењивању запослених у складу са прописима. 
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Графикон 1.  Опште задовољство запослених у 2018. години 

 

 

•••• Персоналну евиденцију запослених. У извјештајном периоду благовремена 
издата рјешења о распореду на радно мјесто и основици за обрачун плате за 
запослене у Општинској управи у складу са Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста и Колективним уговором, 
израђени записници Конкурсне комисије,  извршене пријаве радника у Пореској 
управи, израђени записници Одбора за жалбе општине Градишка, издата 
рјешења о годишњим одморима, плаћеним и неплаћеним одсуствима и друга 
рјешења везано за права и обавезе запослених. 

•••• Нормативно-правне послове. Припремљени у приједлогу: Одлука о оснивању 
Општинске управе Градишка, Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Општинској управи, Измјене Колективног уговора  
за запослене у Општинској управи, Одлука о радном времену запослених, 
Правилник о канцеларијском пословању,  Одлука о пружању услуга правне помоћи, 
Одлука о измјенама Одлуке о платама функционера општине Градишка, Одлука о 
висини новчане накнаде предсједницима савјета мјесних заједница на подручју 
општине Градишка, Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у ПВЈ Градишка, Упутство о 
поступању по пријавама путем апликације за пријаву сумње на корупцију и друге 
неправилности -АПК, Правилник о коришћењу средстава који се признају као 
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трошкови репрезентације, Одлука о признавању дневних трошкова репрезентације 
за функционере Општине и запослене у Општинској управи, Правилник о 
канцеларијском пословању, Правилник о заштити на раду у Општинској управи 
Градишка, Одлука о успостављању Центра за бирачки списак и Пословник о раду 
Одбора за жалбе општине Градишка. 

•••• Извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је 
извршавање повјерено Општини, а односи се на дјелокруг рада  одјељења (сви 
повјерени послови извршени у задатим роковима). 

•••• Техничке и помоћне послове за потребе Општинске управе (извршени у складу 
са планом). Укупни трошкови у Одсјеку за заједничке послове за обезбјеђење 
услова за функционисање Општинске управе у 2018. години су износили 769.303,56 
КМ. 

 

3. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ 
ПЛАНА РАДА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

 

3.1. Активности произашле из стратешких и дргих програмских докумената 

Када су у питању стратешки документи, у извјештајном периоду добијен је 
сертификат ИСО 9001:2015 за Општинску управу. Сертификован је систем менаџмента 
квалитетом. У циљу реализације наведеног израђена је нова документација система 
квалитета, извршена интерна и екстерна провјера и добијен сертификат. 

Општина Градишка је наставила реализацију Пројекта „Јачање улоге мјесних 
заједница у Б и Х“. Пројекат финансиирају Владе Шведске и Швајцарске, а проводи 
УНДП Б и Х. Циљ пројекта је допринес квалитетнијем животу грађана кроз побољшање 
локалних услуга на нивоу мјесних заједница, повећање одговорности власти и 
промоцију социјалне инклузије. У 2018. години у пет мјесних заједница са подручја 
Општине реализовао се наведени пројекат. У Мјесној заједници Кочићево, уграђена је 
столарија на друштвеном дому, у Мјесној заједници Горњи Подградци завршена 
санација просторија дома културе. У склопу пројекта у Мјесној заједници Орахова 
завршена је реконструкција и санација простора старе школе за потребе рада мјесне 
заједнице и постојећих удружења грађана и Мјесне канцеларије Орахова. У Мјесној 
заједници Дубраве је извршена замјена крова дома културе. У Мјесној заједници 
Козинци завршен  је пројекат  изградње  уличне расвјете уз асфалтну путну мрежу у 
дужини од 950 метара и набављене машине и опрема за одржавање игралишта. У  
Мјесној заједници Чатрња у току је поступак јавне набавке за иградњу трибина на 
фудбалском игралишту. (поступак је понављан више пута јер није било пријављених по 
јавном позиву). Укупна вриједност наведених пројеката  је 100.779,96  КМ, а учешће 
Општине Градишка, као партнера у пројекту, је 30.385,49 КМ.  

У вези са „Планом интегритета“обезбјеђен је софтвер за праћење пријава 
корупције у Општинској управи. Усвојено је Упутство о поступању са пријавом корупције 
и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију у Општинској управи. Једна 
пријава корупције која се односила на контролу из области инспекције рада је обрађена 
и утврђено да је инспекција рада благоворемено забранила рад лицу које није било 
пријављено у Пореској управи РС. У току 2018. године у Општинској управи утврђен је 
регистар ризика. Поднешен је извјештај Министарстви правде Републике Српске 
везано за реализацију Стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2018. 
до 2022. године  и Акционог плана за провођење Стратегије у општини Градишка у 
2018. години.  
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3.1.1. План економског развоја, Сц 2 „Побољшати пословно окружење и 
повећати инвестиције у индустрији“. 

Успостављање једношалтерског система рада (све на једном мјесту) 

реализовано је на начин да је у шалтер сали странкамо омогућено да подносе захтјев 
на једном од 13 шалтера или у двије шалтер канцеларије. Службеник на шалтеру 
преузима захтјеве странака и исти се комплетирају по службеној дужности. Након 
уплате административне таксе странка се обавјештава у којем року ће захтјев бити 
ријешен. Систем се примјењује за све врсте захтјева. Посебан значај оваквог система 
рада је у области просторног уређења и грађења (локацијски услови, грађевинске 
дозволе, еколошке дозволе, употребне дозволе за објекта). Реализују се потписани 
споразуми са јавним службама и предузећима које издају одговарајуће претходне 
сагласности у поступку припреме за изградњу објеката. На тај начин отпочете су и 
припреме за електронске грађевинске дозволе које ће се у 2019. години у општини 
Градишка почети издавати кроз пилот пројекат, одмах након измјене законске 
регулативе за наведени начин издавања грађевинских дозвола. На наведени начин се 
ствара повољно пословно окружење за инвеститоре.  

3.1.2. План економског развоја, Сц 2 „Побољшати пословно окружење и 
повећати инвестиције у индустрији“. 

Електронско запримање предмета и управно рјешавање у електронском и 
физичком облику за комплетну Општинску управу реализује се у шалтер сали. У 
канцеларији број 7. (Централна писарница) обезбјеђена је информатичка опрема и 
извршене припреме како би се и примљена пошта у Писарници скенирала, односно  
запримала у електронском облику) и прослијеђивала надлежним организационим 
јединицама Општинске управе. Тренутно се управно рјешавање  врши у електронском 
облику и у физичком облику, осим у Одјељењу за инспекције гдје је планирано да се 
исто отпочне почетком 2019. године. Активно се ради и на проналажењу рјешења за 
нови софтвер којим би се ријешио комплетан рад Општинске управе у електронском 
облику и вођење картица у Писарници (класификационе ознаке предмета без картица 
у физичком облику) што би  поједноставило и функционисање архиве. 

3.1.3.  План друштвеног развоја, Сц 3, „Обезбједити доступност и квалитет 
друштвених услуга у ванградском подручју” 

Обнављање возног парка Општинске управе. Овим би била побољшана 
могућност рада општинских службеника на терену у мјесним заједницама. Планирана 
је набавка осам нових путничких аутомобила. Одлука није реализована у 2018. години 
али је планирана јавна набавка почетком 2019. године и поступак јавне набавке је у 
току. Средства у Буџету су планирана. 

3.1.4.  План економског   развоја, Сц 2 „Побољшати пословно окружење и 
повећати инвестиције у индустрији”. 

Добијање статуса града. Добијање могућности самосталног заступања пред 
судовима у предметима за изворне приходе Града. Већа заинтересованост будућих 
инвеститора за улагање на подручју Града. Нацрт Закона о Граду Градишка је усвојен 
од стране Владе Републике Српске у августу мјесецу 2018. године. Нацрт Закона је је 
усвојен и на Народној скупштини Републике Српске у фебруару 2019. године. Влада 
Републике Српске усвојила је и приједлог закона о Граду Градишка и очекује се 
усвајање истог у приједлога закона у Народној скупштини Републике Српске у марту 
мјесецу  и ступање на снагу закона најкасније до 31. 03. 2019. године. 
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3.2. Активности из редовне надлежности 

1. Планирање и праћење програмских и редовних послова из 
надлежности Одјељења. 

Годишњи план рада Одјељења за општу управу за 2018. годину је усвојен и 
извјештај о извршењу Годишњи план рада за 2017. годину је завршен до 
28.02. 2018. године. 

2. Управно рјешавање у области грађанских стања и приступа 
информацијама. 

Ријешеност управних предмета Одјељења је 100% у прописаним роковима 
по пројекту LIFE. 

3. Вођење матичних књига за матично подручје Градишка и мјесне 
канцеларије. 
По захтјевима грађана издати изводи из МКР, МКВ, МКУ, КД. Редовно 
ажуриран  други примјерак МК у електронском облику. Матичари раде по 
јединственом рачунарском програму за Републику Српску. Ријешеност 
захтјева је 100%. У Општинској управи је уведен систем Е матичар. 

4. Услуге Службе правне помоћи. 
По захтјевима грађана  пружене услуге: савјети, жалбе, приговори,тужбе, 
пуномоћи, приједлози, уговори и др. Извршени захтјеви у потпуности,100%. 

5. Овјере потписа, рукописа и преписа. 

Извршене овјере по захтјевима грађана и привредника у потпуности, 100%. 
6. Координација рада мјесних заједница и ажурирање регистра мјесних 

заједница. 

Пружена стручна помоћ за 56  мјесних заједница. Редовно ажуриран 
регистар мјесних заједница у складу са Правилником Министарства управе 
и локалне смоуправе. Редовно праћено одржавање сједница савјета 
мјесних заједница. организовани састанци савјета мјесних заједница и 
руководиоца организационих јединица Општинске управе и састанци са 
одборницима Скупштине општине. Вођене активности на пројекту „Јачање 
улоге МЗ у Б и Х“ за шест мјесних заједница у пројекту, преношењу 
искустава на остале мјесне заједнице и праћење рада Друштвеног центра.  
Вођене активности на бирачким списковима за Опште изборе у Б и Х  7. 
октобра 2018. године. 

7. Нормативно-правни послови. 
Усвојени општи акти у складу са законима и подзаконским актима који су 
усвојени на нивоу Републике Српске и Босне и Херцеговине(исти наведени 
у Сажетку). 

8. Персонални послови. 
Издата сва рјешења везано за права и обавезе запослених у складу са 
Законом и општим актима начелника општине. 

9. План јавних набавки Одјељења. 
Израђен План јавних набавки за 2018. годину по буџетским ставкама 
Одјељења и предложене јавне набавке на прописаном обрасцу. Израђена 
тендерска документација за планиране набавке. Извршено праћење 
реализације закључених уговора. 

10. Послови писарнице. 
Заведена  пошта, разведена  пошта, достављена пошта назначеним 
организационим јединицама и органима Општине, заведени сви пристигли 
рачуни у књигурачуна, издате радне књижица по захтјевима физичких лица, 
архивирани предмети и извршен одабир архивске грађе којој је истекао рок 
чувања. 

11. Оцјењивање службеника и намјештеника. 

Утврђени циљеви оцјењивања и оцјене у складу са Уредбом о поступку и 
мјерилима за оцјењивање службеника у ЈЛС. Приликом оцјењивања 
вреднована  мјерила за оцјењивање и то: резултати у извршавању  послова 
радног мјеста и постављених циљева, самосталност, стваралачка 
способност, предузимљивост, прецизност, савјесност, стручно оспосо-
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бљавање и усавршавање, сарадња са другим службеницима и осталим 
запосленим.  На основу резултата тромјесечног вредновања током 2017. 
године,  оцјењени запослени до 28. фебруара 2018. године. Збирни 
извјештај о оцјењивању израђен до 31.03.2018. године. Оцјене службеника  
узете  у обзир за  напредовање и за израду Плана едукација запослених.  

12. Усклађивање интерне организације и систематизације радних мјеста 
са циљевима Општинске управе. 
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста је 
усклађен са циљевима Општинске управе. 

13. Технички и помоћни послови 

Обезбјеђено је техничко функционисање Општинске управе.  Оргнизовано 
је  физичко и техничкоо обезбјеђење зграде Општинске управе, 
организовано одржавање хигјене у просторијама Општинске управе и у 
Мјесним канцеларијама, организовано текуће одржавање зграде 
Општинске управе и мјесних канцеларија. Буџетом Одјељења и Планом 
јавних набавки дефинисано је  намјенско трошење средстава. 

 
Током извјештајног периода у Одјељењу за општу управу нису вршене 

организационе промјене.  
 

Структура запослених 
према  Правилнику о 

унутрашњој организацији 
и систематизацији радних 

мјеста 

Актуелна структура 
запослених према 
стручној спреми 

Актуелна структура запослених према полу 

Мушких Женских 

ВСС + 8 ВСС + 8 4 4 

ВСС 180 - ВСС 180 - - - 

ВШ 2 ВШ 2 2 - 

СС 20 СС 19 2 17 

ВКВ   - ВКВ - - - - 

КВ 5 КВ 10 3 7 

НСС 8 НСС 3 - 3 

Укупно:                      43 Укупно:                   42 11 31 

Табела број 5. Структура запослених на дан  31. 12. 2018. године 

 

Планиране потребе за 
савршавањем по кључним темама 

Број полазника Извођач обуке 

Канцеларијско и архивско пословање 2 
Службеници Архива Републике 
Српске и Удружења архивских 
радника Републике Српске.  

План интегритета 1 
Службеници Министарства правде 
Републике Српске 

Информатичка обука-Е управа 4 
Службеници Агенције за 
информатичке услуге Бијељина  

Људски ресурси 2 
Стручњаци које ангажује ТАЗ 
организација за едукације 

Праћење коришћења радног времена 
запослених 

5 
Службеници Градске управе 
Бијељина 

Интерни контролни поступци и 
процјена и управљање ризицима 

5 

Интерна едукација. Извођач обуке 
Верица Вујат, стручни савјетник за 
квалитет и развојне пројекте.  

Унапријеђење функционисања 
мјесних заједница 

2 
Више радионица у току године 
организованих од стране УНДП у 
Б и Х 

ИСО 9001:2015 2 
Представници SIQ-Љубљана,  
Сарајево 09. 10. 2018. год. 

Табела број 6. Табеларни приказ одржаних обука  у одјељењу 
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4. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НЕОСТВАРЕНИХ ЦИЉНИХ ВРИЈЕДНОСТИ 
ИНДИКАТОРА РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ГОДИШЊЕГ 
ПЛАНА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

 
Одјељење је остварило планиране циљеве за 2018. годину уз напомену да је 

реализација циљева везано за обнављање возног парка Општинске управе и 
добијање статуса Града започета у 2018. години и биће реализована у првом 
тромјесечју 2019. године. Кадровска попуњеност Одјељења је била задовољавајућа. 
Једно радно мјесто није било попуњено сталним распоредом службеника али су 
послови обављани привременим премјештајем другог извршиоца. Буџет Одјељења је 
добро планиран и реализован.   

 
 

5. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 
 
У 2019. години неопходно је: 
 

У Одсјеку за управне послове и шалтер салу: 
 

1. унаприједити систем оцјењивања запослених у складу са усвојеном 
Уредбом Владе Републике Српске са акцентом на утврђивање тромјесечних 
циљева рада и праћење реализације истих; 

2. најмање једном годишње извршити преиспитивање интерне организације у 
складу са планираним Буџетом Општине, циљевима Општинске управе и 
конкретнијег одеђивања радних задатака по радним мјестима; 

3. унаприједити функционисање  Општинске управе по стандарду ИСО 
9001:2015; 

4. пратити извршење Плана интегритета и исти ажурирати најмање два пута 
годишње; 

5. унаприједити рачунарски програм за управно рјешавање у смислу 
цјелокупног обухвата по организационим јединицама ОУ и бољег праћења 
предмета и спровођења процедура утврђених кроз пројекат LIFE, а 
наведених у Е регистру; 

6. унаприједити  услугу Е матичара; 
7. унаприједити функционисање шалтер сале са посебним акцентом на систем 

рјешавања „све на једном мјесту“; 
8. пружити подршку  Одјељењу за просторно уређење и грађење у поступку 

издавања електронских грађевинских дозвола (пилот пројекат); 
9. план едукација, регистар едукација и систем одобравања едукација 

службеника значајно унаприједити; 
10. унаприједити систем праћења рада запослених и побољшати радну 

дисциплину кроз нови софтвер и додатно ангажовање непосредних 
руководилаца; 

 
У Одсјеку за заједничке послове: 
 

1. унаприједити праћење трошкова Општинске  управе и покушати постићи 
одговарајуће уштеде; 

2. пратити реализацију уговора о јавним набавкама и благовремено подносити 
прописане извјештаје из наведене области; 

3. унаприједити пружање услуга запосленим за које је надлежан овај одсјек.
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6. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
 

Р.бр. 
ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, мјере и 
редовни послови 

В
е
за

 с
а

 с
тр
а
те
ги
јо
м
 

В
е
за

 с
а

 п
р
о
гр
а
м
о
м

  

Резултати  (у текућој години) 
Укупно 

Буџет ЈЛС 

Ексте-рни извори 
Остварена/извршена средства 

Планирани Буџет ЈЛС УКУПНО Буџет ЈЛС Екстерни 
извори УКУПНО Буџет ЈЛС Екстерни 

извори 

СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ 

1. ИСО 9001:2015 СЦ 2 
Програм 
ИСО 
9001 

Прелаз на ИСО 
9001:2015 за 
Општинску управу 
извршен. Добијен 
сертификат. 

3000,00 3000,00 3000,00 - 3000,00 3000,00 - 

2. 
Јачање улоге 
мјесних 
заједница у БиХ  

СЦ 3 
ЦДР 2.2 

 

У МЗ Орахова 
извршена санација 
школе за потребе МЗ и 
МК,  у  МЗ Горњи 
Подградци уређено 
приземље и двориште 
дома културе,у  МЗ  
Дубравеизвршена 
замјена крова на дому 
културе, у МЗ 
Кочићево 
извршена замјена 
столарије у 
друштвеном дому, у  
МЗ  Козинци завршена 
јавна рсвјета у дужини 
950 м и обезбјеђена 
опрема за одржавање 
игралишта. 
У МЗ  Чатрња   није 
завршена доградња 
трибина због 
неуспјелих јавних 
позива. Реализација у 
току. 

30.385,49 

 
 

131.165,45 

 
30.385,49 

 
100.779,96 

 
131.165,45 

 
30.385,49 

 
100.779,96 
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3. 
План 
интегритета 

  

Обезбјеђен је софтвер 
за праћење пријава 
корупције у 
Општинској управи. 
Усвојено је Упутство о 
поступању са пријавом 
корупције и 
обезбјеђењу заштите 
лица која пријављују 
корупцију у Општинској 
управи.  Поднешен је 
извјештај 
Министарстви правде 
Републике Српске 
везано за реализацију 
Стратегије борбе 
против корупције у 
Републици Српској од 
2018. до 2022. године  
и Акционог плана за 
провођење Стратегије 
у општини Градишка у 
2018. години.  

- - - - - - - 

РЕДОВНИ ПОСЛОВИ 

1. 

Планирање  и 
праћење 
програмских и  
редовних 
послова из 
надлежности 
Одјељења 

- - 

ГПР  за 2018. усвојен.  
Извјештај о извршењу 
ГПР за 2017. завршен 
до 28.02. 2018. године 

- - - - - - - 

 
 

2. 
 

 

Управно 
рјешавање у 
области 
грађанских 
стања и 
приступа 
информацијама 

- - 

Ријешеност управних 
предмета Одјељења је 
100% у прописаним 
роковима по пројекту 
LIFE. 
Број донесених аката 
256 

- - - - - - - 
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3. 

Вођење 
матичних књига 
за матично 
подручје 
Градишка и 
мјесне 
канцеларије 

- - 

 

По захтјевима грађана 
издати изводи из МКР, 
МКВ, МКУ, КД. 
Редовно ажуриран  
други примјерак МК у 
електронском облику. 
Матичари раде по 
јединственом 
рачунарском програму 
за Републику Српску.  
Ријешеност захтјева је 
100%.  
(Подаци  приказани у 
табели) 

- - - - - - - 

4. 
Услуге Службе 
правне помоћи - - 

По захтјевима грађана  
пружено3628услуга  
 

- - - - - - - 

5.. 
Овјере потписа, 
рукописа и 
преписа  

- - 

 

Извршене овјере по 
захтјевима грађана и 
привредника 100%. 
Број извршених овјера 
потписа, рукописа  и  
преписа   у шалтер 
сали  76847 

- - - - - - - 

6. 

Координација 
рада мјесних 
заједница и 
ажурирање 
регистра мјесних 
заједница 

- - 

Пружена стручна 
помоћ  за 56  мјесних 
заједница.  Редовно 
ажуриран регистар 
мјесних заједница у 
складу са 
Правилником 
Министарства управе 
и локалне смоуправе 

- - - - - - - 
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7. 
Нормативно -
правни послови - - 

Усвојени општи акти у 
складу са законима и 
подзаконским  
прописима  на 
нивоуРепублике 
Српске и Босне и 
Херцеговине. 

- - - - - - - 

8. Персонални 
послови - - 

Издата  сва рјешења 
везано за права и 
обавезе запослених у 
складу са Законом и 
општим актима 
начелника општине. 

- - - - - - - 

9. 
План јавних 
набавки 
Одјељења 

- - 

Израђен План јавних 
набавки за 2018. 
годину по буџетским 
ставкама Одјељења и 
предложене јавне 
набавке на 
прописаном обрасцу. 
Израђена тендерска 
документација за 
планиране набавке. 
Извршено праћење 
реализације 
закључених уговора. 

- - - - - - - 

10. Послови 
писарнице - - 

Кроз интерне 
доставне књиге 
заведено 11636 
предмета, у књизи 
рачуна 4671 рачун и 
издатo 789 радних 
књижица, те уписано 
418 промјена у 
радним књижицама, 
експедитовано13499 
препоручених 
пошиљки и 3644 
обичне пошиљке и 
остварени приход од 
наплаћених 
администра-тивних 

- - - - - - - 
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такса    220.020,00   
КМ. 

11. 
Оцјењивање 
службеника и 
намјештеника 

- - 

Утврђени циљеви 
оцјењивања и оцјене у 
складу са Уредбом о 
поступку и мјерилима 
за оцјењивање 
службеника у ЈЛС  
Приликом оцјењивања 
вреднована  мјерила 
за оцјењивање и то: 
резултати у 
извршавању  послова 
радног мјеста и 
постављених циљева, 
самосталност, 
стваралачка 
способност, 
предузимљивост, 
прецизност, 
савјесност, стручно 
оспособљавање и 
усавршавање, 
сарадња са другим 
службеницима и 
осталим запосленим.  
На основу резултата 
тромјесечног 
вредновања током 
2017. године,  
оцјењени запослени  
до краја фебруара 
2018. године. Збирни 
извјештај о 
оцјењивању  израђен 
најкасније до 31.3. 
2018. године. Оцјене 
службеника узете у 
обзир за напредовање 
и израду Плана 
едукација запослених. 

- - - - - - - 

12. 
Усклађивање 
интерне 
организације  и 

- - 
Правилник о 
унутрашњој 
организацији и 

- - - - - - - 
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систематизације 
радних мјеста са 
циљевима 
Општинске 
управе 

систематизацији 
радних мјеста 
усклађен са циљевима 
Општинске управе. 

13. 
Технички и 
помоћни 
послови 

- - 

Обезбјеђено техничко 
функционисање 
Општинске управе.  
Оргнизовано  физичко 
и техничкоо 
обезбјеђење зграде 
Општинске управе, 
организовано 
одржавање хигјене у 
просторијама 
Општинске управе и у 
Мјесним 
канцеларијама, 
организовано текуће 
одржавање зграде 
Општинске управе и 
мјесних канцеларија. 
Буџетом одјељења и 
Планом јавних набавки 
дефинисано  трошење 
средстава. 

 

- - - - - - - 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  СРЕДСТАВА  

А. Укупно стратешко-програмски приоритети 33.385,49 134.165,45 33.385,49 100.779,96 134.165,45 33.385,49 100.779,96 

Б. Укупно редовни послови - - - - - - - 

У К У П Н О  С Р Е Д С Т А В А  (А + Б): 33.385,49 134.165,45 33.385,49 100.779,96 134.165,45 33.385,49  100.779,96 
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3. ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ГРАЂЕЊЕ ЗА 2018. 
ГОДИНУ 

 

1. Увод 
 

У оквиру Одјељења за просторно уређење и грађење се врше послови управног 
рјешавања у области урбанизма, грађења и екологије, послови припреме просторно-
планске документације и чување исте, нормативно-правни послови, као и други 
послови који се односе на планирање простора и грађење. 

Просторно-планска документација 
Послови припреме и чувања просторно-планске документације обухватају 

поступак на доношењу стратегијских докумената просторног уређења као што су 
просторни и урбанистички планови, те на доношењу спроведбених докумената 
просторног уређења као што су зонинг план, регулациони планови, урбанистички 
пројекти и планови парцелације. 

Одјељење је носилац активности на припреми ове документације од доношења 
одлуке  да се приступа изради одређеног планског акта, послова око спровођења 
стручних и јавних расправа  у поступку доношења плана, послова око излагања 
планског акта на јавни увид, па до предлагања истог Скупштини општине на усвајање. 
Након усвајања планови се трајно чувају у просторијама овог Одјељења. 

Нормативна дјелатност 
Нормативна дјелатност обухвата послове око доношења одлука, правилника, 

закључака и других нормативних аката неопходних за рад Одјељења. 

Одјељење је дужно на основу Закона о уређењу простора и грађењу сваке 
године предложити Скупштини општине, а иста усвојити одлуке које се тичу просјечне 
коначне грађевинске цијене 1 m2 стамбеног и пословног простора и висине трошкова 
уређења грађевинског земљишта. Одлука о утвђивању просјечне коначне грађевинске 
цијене квадратног метра стамбеног и пословног простора на подручју општине 
Градишка и Одлука о утврђивању висине трошкова уређења грађевинског земљишта 
су основ за обрачун ренте и трошкова уређења грађевинског земљишта у поступку 
издавања грађевинске дозволе. Основице утврђене овим одлукама у 2018. години 
износе 780 КМ (основица за обрачун ренте) и 100 КМ (основица за обрачун накнаде за 
уређење грађевинског земљишта). 

Управно рјешавање 
Област уређења простора и грађења је првенствено регулисана Законом о 

уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске” број: 40/13, 106/15 
и 3/16), те низом подзаконских аката као што су Правилник о вршењу техничког 
прегледа објеката и осматрању тла и објеката у току њихове употребе (“Службени 
гласник Републике Српске” број: 100/13), Правилник о општим правилима урбанистичке 
регулације и парцелације (“Службени гласник Републике Српске” број: 115/13) 
Правилник о израчунавању површина и запремина објеката (“Службени гласник 
Републике Српске” број: 95/13), Правилник о обрачуну трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта (“Службени гласник Републике Српске” број: 34/14), Уредба о 
условима, начину обрачуна и плаћању накнаде за легализацију објеката (“Службени 
гласник Републике Српске” број: 97/13 и 23/16). Поред ових прописа примјењују се и 
подзаконски акти које доноси Скупштина општине као што су Одлука о уређењу 
простора и грађевинском земљишту (“Службени гласник општине Градишка број 6/17, 
1/17, 7/17, 3/18 и 8/18), Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 
стамбеног и пословног простора и Одлука о утврђивању накнаде за уређење 
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грађевинског земљишта. Посљедње двије одлуке се доносе за сваку годину, те утврђују 
цијену ренте и уређења грађевинског земљишта које се плаћају у поступку издавања 
грађевинске дозволе у току 2018. године, те Одлука о трошковима издавања 
локацијских услова (“Службени гласник општине Градишка број 2/17 и 6/17) којом се 
регулише висина накнаде за израду стручних мишљења и урбанистичко-техничких 
услова, када је општина по закону овлаштена да исте израђује. У првој половини 2018. 
године усвојен је нови Праволник о трошковима техничког прегледа објеката 
(“Службени гласник општине Градишка број 6/18). Посебно мјесто у области управног 
рјешавања заузима поступак легализације објекат на који се поред напријед наведених 
прописа примјењује Закон о легализацији бесправно изграђених објеката (“Службени 
гласник Републике Српске” број: 62/18), као и Одлука о субвенцијама у поступку 
легализације (“Службени гласник општине Градишка број 13/18). 

 

2. Сажетак 
 

У извјештајном периоду у погледу активности везаних за израду просторно-
планске документације усвојена три спроведбена документа просторног уређења и то:  

 Измјена дијела Регулационог плана подручја зона 2,7 и 8 – источни дио 
градске зоне Градишке – „Градишка - Исток („Службени гласник општине 
Градишка“ број: 8/18). Овим је окончан поступак који је започет почетком 
2018. године.  

 Измјена дијела Урбанистичког пројекта Мањуреви – Стадион –Топлана на 
подручју блока  10. Измјена Урбанистичког пројекта је рађена на иницијативу 
приватног инвеститора и истим је омогућена доградња пословног објекта, те 
рјешавање приступа и паркинга за двије стамбене зграде. 

 Регулационог плана дијела центра Градишке („Службени гласник општине 
Градишка“ број: 8/18). Планом је регулисано уређење ужег центра града. 

У извјештајном периоду покренут је поступак на изради одређене просторно 
планске документације чији је поступаk још увијек у току, и то: измјена дијела 
Регулационог плана за стамбено насеље Јелшинград 1 у Градишци, те активност на 
изради Урбанистичког плана за насељено мјесто Орахова 2019 -2039. године.  

Низ активности на изради просторно-планске документације је започетo у 
претходној години, а настављенo у текућој као што су: измјена дијела Просторног 
плана општине Градишка 2005-2020. године (процедура на доношењу плана је 
окончана, очекује се сагласност Мнистарства за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију РС и усвајање плана од стране Скупштине општине Градишка у првом 
кварталу 2019. године), поступак израде Регулационог плана „Стадион“ (израда нацрта 
плана је у току), те је израда Регулационог плана „Нова Топола – Исток“ и Регулационог 
плана „Нова Топола – Запад“ (израда нацрта планова је у току). 

Предвиђа се да ће планови који су започети у 2018. години и планови који су 
започети у 2017. години бити усвојени до краја 2019. године. 

У погледу нормативних активности донесена је Одлука о измјенама и допунама 
Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту. Усвајању исте је претходило 
утврђивање нацрта и јавна расправа. Након проведене јавне расправе,разматрања 
примједби, приједлога и сугестија грађана, утврђен је приједлог Одлуке. Овим 
измјенама и допунама се регулише постављање привремених објеката на подручју 
општине Градишка типа киосци и љетне баште (отвореног и затвореног типа). Обзиром 
да Одлука на другчији начин регулише предметну област остављен је прелазни период 
за киоске од једне године и за баште до 31.3.2019. године, у коме се исти требају 
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ускладити са одредбама ове Одлуке.Такође донесен је нови Правилник о трошковима 
техничког прегледа објеката, којим су регулисани трошкови техничког прегледа 
објеката и накнаде члановима комисија за технички преглед. У погледу легализације 
објеката у складу са новим Законом о легализацији бесправно изграђених објеката 
донесена је Одлука о субвенцијама у поступку легализације којом су прописани 
одређени попусти у поступку легализације индивидуалних стамбених и стамбено-
пословних објеката. 

У погледу управног рјешавања извјештајни период прати велики број захтјева за 
легализацију који су преузети из претходних година. У извјештајном периоду је, за 
разлику на ранији период, запримљен и велики број захтјева за привремене објекте 
типа рекламни панои. Број захтјева за издавање грађевинских дозвола и употребних 
дозвола је креће се на истом нивоу као и у претходним годинама. Повећан број захтјева 
за легализацију је био у љетним мјесецима, након усвајања Закона о легализацији 
бесправно изграђених објеката односно у другом полугодишту 2018. године. Треба 
напоменути да се захтјеви за легализацију објеката нису могли подносити у 2017. 
години ( рок истекао 31.12.2016. године), као ни у првој половини 2018. године односно 
до 18.7.2018. године када је ступио на снагу нови Закон о легализацији бесправно 
изграђених објеката. 

 
 
3. Спроведене активности на реализацији Годишњег плана 

Одјељења за уређење и грађење  
 
3.1. Активности произашле из стратешких и других програмских докумената 

 Закључак о утврђивању нацрта измјене дијела Просторног плана општине 
Градишка 2005-2020. године („Службени гласник општине Градишка“ број: 
10/18). 

 Одлука о приступању изради Урбанистичког плана за насељено мјесто 
Орахова („Службени гласник општине Градишка“ број: 8/18). 

У извјештајном периоду се наставило са активностима везаним за израду 
просторно-планске документације за пословну зону Лиман. У том смислу изабран је 
носилац израде измјене Просторног плана општине Градишка 2005-2020. године и 
Савјета за праћење израде овог планског акта. Циљ измјене Просторног плана је 
стварање нове пословне зоне на подручју наше општине, која би била везана за 
будући гранични прелаз, нови мост на ријеци Сави и постојећи аутопут. Утврђен је 
нацрт Плана, проведен јавни увид и јавна расправа, Начелник општине је утврдио 
приједлог истог, те се усвајање плана планира у првом тромјесечју 2019. године, након 
прибављања сагласности Министарства за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију Републике Српске на исти. За ову намјену су планирана средства у износу 
од 9  308,52 КМ. 

У извјештајном периоду Скупштина општине је донијела Одлуку о приступању 
изради Урбанистичког плана за насељено мјесто Орахова 2019 – 2039. године. Ради 
се о реализацији циљева из Просторног плана општине Градишка, којим је прдвиђена 
обавеза доношења урбанистичких планова за велика насељена мјеста на подручју 
општине Градишка као што су Нова Топола, Горњи Подградци и Орахова. За 
претходна два урбанистички планови су већ усвојени, а усвајањем истог за насељено 
мјесто Орахова, у потпуности би се покрило подручје општине Градишка обавезним 
урбанистичким плановима. План није усвојен у 2018. години, те се реализација 
средстава за ову намјену планира у 2019. години. 
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3.2. Активности из редовне надлежности 

Просторно-планска документација 

У погледу просторно-планске документације у извјештајном периоду је усвојена 
измјена дијела Регулационог плана подручја зона 2,7 и 8 - источни дио градске зоне 
Градишке – „Градишка – Исток“. Овом измјеном је омогућена изградња три стамбена 
објекта колективног типа становања у ужем градском подручју, те на тај начин уређењу 
градског, урбаног подручја, као и побољшања услова становања. Средства за ову 
намјену су износила 7.008,30 КМ;  Усвојена је Измјена дијела Урбанистичког пројекта 
„Мањуреви – Стадион – Топлана“ на подручју блока 10а. Ова измјена је рађена на 
иницијативу и о трошку приватног инвеститора. Измјеном се омогућава доградња 
постојећег пословног објекта власништво инвеститора, а у исто вријеме рјешава 
паркирање за двије стамбено-пословне зграде које су у непосредној близини овог 
објекта. Усвојен је Регулациони план дијела центра Градишке, којим је регулисано 
уређење ужег центра града. План обухвата просторн површине приближно 7,7 hа, који 
је омеђен сљедећим улицама: Николе Тесле од раскрснице са улицом Козарских 
бригада до раскрснице са улицом Митрополита Георгија Николајевича, затим улицом 
Митрополита Георгија Николајевича до раскрснице са улицом Патријарха Павла, затим 
улицом Патријарха Павла до раскрснице са улицом Вука Стефановића Караџића, 
затим улицом Вука Стефановића Караџића до раскрснице са улицом Козарских 
бригада, те улицом Козарских бригада са раскрсницом са улицом Николе Тесле. Како 
се ради о централном градском подручју, које је претежно изграђено, те у коме је у 
посљедње вријеме интензивирана изградња, планом се детаљно регулишу услови 
изградње нових објеката као и реконструкције постојећих, доградња и надоградња 
објеката, уклањање објеката, изградња саобраћајних површина и паркинга, зелених и 
рекреационих површина и других неопходних садржаја.Средства за ову намјену су 
износила 6.891,30 КМ 

У ивјештајном периоду су донесене Одлука о приступању измјени дијела 
Урбанистичког плана Градишке („Службени гласник општине Градишка“ број: 3/18) и 
Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона 1,4 и 5 - 
западни дио градске зоне Градишке – „Градишка – Запад“ („Службени гласник општине 
Градишка“ број: 3/18). Измјени ових планских аката се приступило због потребе 
изградње нових пословних објеката.  

У извјештајном периоду је донесена Одлука о приступању измјени дијела 
Регулационог плана стамбеног насеља „Јелшинград 1“ у Градишци. Ова измјена се 
односи на изградњу објеката колективног типа становања на локацији Јелшинград 1. 
Поред ових нових планских аката настављенне су активности на изради планских 
аката који су започети у 2017. години и то израда Регулационог плана „Стадион“, 
Регулационог плана „Нова Топола – Исток“ и Регулационог плана „Нова Топола – 
Запад“. 

- Нормативно-правни послови 

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту је мијењана два пута, те 
је донесена Одлука о допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 
(„Службени гласник општине Градишка“ број: 3/18) и Одлука о измјенама и допунама 
Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту(„Службени гласник општине 
Градишка“ број: 8/18). Прва допуна се односи на утврђивање висине закупнине за 
тржнице на грађевинском земљишту, те бесплатно кориштење јавних површина у 
хуманитарне сврхе, што је у основном тексту Одлуке било пропуштено да се регулише. 
Друга измјена и допуна се односи на постављање привремених објеката на подручју 
општине Градишка типа киосци, љетне баште (отворене и затворене) и штандови. 
Одлуком је утврђен план кориштења јавних површина, односно прецизиране локације 
за ове врсте привремених објеката. Такође је прописан изглед киоска, њетних башта, 
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надстрешница и штандова, као и услови за затварање љетних башта на јавним 
површинама. Предметна Одлука је због свог значаја за грађане у форми нацрта 
упућена на јавну расправу у трајању од 15 дана. Јавна расправа је одржана од 30. 
марта до 14. априла. У току трајања јавне расправе сва заинтересована лица су могла 
доставити своје приједлоге мишљења и сугестије у писменој форми. Подед тога 
одржана је и усмена расправа дана 10. априла на којој су узели учешће 
заинтересовани грађани постављајући усмено питања. О резултатима јавне расправе 
је сачињен извјештај који је достављен лицима која су доставила писмене и усмене 
примједбе, као и Скупштини општине приликом усвајања Одлуке. Одлука о 
субвенцијама у поступку легализације објеката је усвојена у складу са одрдбама члана 
13 Закона о легализацији бесправно изграђених објеката, којим је дата могућност да 
јединице локалне самоуправе пропишу субвенције у поступку легализације 
индивидуалних стамбених и стамбено-пословних објеката бруто грађевинске површине 
до 400 m2. Овом одлуком прописана су ослобађања плаћања рентре и трошкова 
легализације за породице погинулих бораца, ратне војне инвалиде I и II категорије и 
чланове њиховог породичног домаћинства, лица која имају статус најтежих цивилних 
инвалида у колицима и слијепа лица, лициа у стању социјалне потребе и лица која 
имају статус жена жртава рата. За осталe категорије предлажу се умањења у 
одређеном проценту, односно 60% и 50 %. 

- Геодетски послови 

У извјештајном периоду од геодетских радова за потребе рјешавања имовинских 
односа, покренуто је код РГУ Градишка снимање објеката (објекат на спортском терену 
к.о. Чатрња), геодетски снимак изведеног стања у парку код аутобуске станице, четири 
парцелације (Агроиндустријска зона Нова Топола, улица Браће Манојловић и Горњи 
Подградци), Поступак парцелације за рјешавање имовинско-правних односа на 
локалитету Хиподром је окончан. За потребе израде Регулационог плана дијела центра 
Градишке извршена је векторизација овјерене катастарске подлоге и доснимавање 
промјена на терену у односу на катастарску подлогу. За потребе  израде  просторно-
планске документације (измјена Просторног плана општине Градишка, измјена 
Регулационог плана „Градишка-Исток“, израда Регулационог плана „Стадион“, измјенА 
Регулационог плана „Градишка-запад“, израда Урбанистичког плана Орахова) 
набављене су овјерене геодетске подлоге. Поред тока само Одјељење је урадило 
сљедеће геодетске послове: исколчавање парцеле и увођење у посјед инвеститора у 
Агроиндустријској зони Нова Топола, исколчавање дијела саобраћајнице у насељу 
Јелшинград 1 и исколчавање дијела пројектоване саобраћајнице у ул. Петра Пеције. 

- Управно рјешавање 

У току 2018. године зпримљено је највише захтјева за издавање локацијских услова 
за трајне и привремене објекте – 223,  за издавање грађевинске дозволе – 63, за 
легализацију објекта- 77, за издавање рјешења о утврђивању висине ренте - 67, 
рјешења о утврђивању висине трошкова уређења грађевинског земљишта – 67, 
еколошке дозволе – 30, употребне дозволе – 41, рјешења о легалности објекта – 6 и 
захтјева за уклањање објекта - 4. Укупан број предметс у рјешавању у 2018. године је 
износио 1824. Број пренесених предмета из претходне године (рачунајући и захтјеве за 
легализацију којих је било 971) износио је 1252, а број новозапримљених захтјева 572.  
Што се тиче увјерења запримљено је захтјева за извод из просторно-планске 
документацје - 43, захтјева за парцелацију – 17, захтјева за стручна мишљења - 10, 
захтјева за издавање увјерења да локацијски услови нису промијењени - 5, захтјева за 
исколчавање – 2 и захтјева за увјерење о етажној својини -2. Укупан број захтјева за 
издавање увјерења из надлежности одјељења у 2018. годин износи 79. 
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Што се тиче управног рјешавања Одјељење је и даље оптерећено великим бројем 
захтјева за легализацију који су запримљени у 2016. години. Такође треба напоменути 
да је у другој половини 2018. године запримљено нових 77 захтјева за легализацију 
објеката. 

У извјештајном периоду Одјељење је израдило 160 стручних мишљења за 
легализацију објеката и 42 стручних мишљења и урбанистичко-техничких услова за 
изградњу објеката, у случајевима кад је по Закону о уређењу простора и грађењу 
овлаштено за израду ових аката, те 128 стручна мишљења за привремене објекте. 

Преглед рјешености предмета управног поступка: 

Врста предмета Пренесено Запримљено 
Укупан број 
предмета у 
рјешавању  

Рјешено Нерјешено 

Локацијски 
услови 

215 223 438 377(86,08%) 61(13,92%) 

Грађевинска 
дозвола 

14 63 77 62(80,52 %) 15 (19,48%) 

Употребна 
дозвола 

40 41 81 75(92,60%) 6 (7,40 %) 

Легализација 
објеката 

971 77 1048 312(29,78%) 736(70,22%) 

Еколошка 
дозвола 

4 30 34 34(100%) - 

Уклањање 
објекта 

0 4 4 4(100%) - 

Рента и уређење 0 134 134 134(100%) - 

Рјешења о 
легалности 
објеката 

2 6 8  8(100%) - 

Увјерења  0 79 79 79(100%) - 

 
 
Поређење стања управног рјешавања у односу на претходни извјештајни период: 
 

Врста предмета 
Проценат ријешености  

2017. година 
Проценат ријешености  

2018. година 

Локацијски услови 50,23% 86,08% 

Грађевинска дозвола 81,57 % 80,52 % 

Употребна дозвола 57,87 % 92,60% 

Легализација објеката 16,34 % 29,78% 

 
Укупан број ријешених предмета у 2018. години износи 1006, а проценат 

ријешености 55,15%. Укупан број ријешених предмета у 2017. години износио је 678, а 
проценат ријешености 35,03%. Из напријед изложеног произилази да је проценат 
ријешености предмета повећан за 20,12 %.  
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Људски ресурси Одјељења за просторно уређење и грађење у 2018. Години 
 

Структура запослених 
према  Правилнику о 

унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста 

Актуелна 
структура 

запослених према 
стручној спреми 

Актуелна структура 
запослених према полу 

Мушких Женских 

ВСС + 11 ВСС +      9 4 7 

ВСС 180  ВСС 180    

ВШ 1 ВШ      1 0 1 

СС 2 СС      2 0 2 

ВКВ -  ВКВ -    

Укупно:                    14 Укупно:             14 4 10 

 
 

Едукација запослених у 2018. години 

 

Врста обуке 

Број 
полазника 

 

Извиђач 

Датум 
одржавања обуке 

Осма међународна енергетска 
конференција у Загребу 

2 
Хрватски дрвни кластер и 
Цробиом (Хрватска удруга 
биомасе) 

 

27.02.2018. 

Савремена теорија и пракса у 
градитељству 

3 
Универзитет у Бања Луци, 
Архитектоско-грађевински 
факултет 

 

24-25.05.2018. 

Конференција о енергетској 
ефикасности у Теслићу 2 

Министарство за просторно 
уређење, грађевинарство и 
екологију Републике Српске у 
сарадњи са ГИЗ –ом и 
Фондом за заштиту животне 
средине и енергетску 
ефикасност РС 

 

29.05.2018. 

Обука за лица која врше енергетски 
преглед зграда 

1 

Фонод за заштиту животне 
средине и енергетску 
ефикасност РС , Влада 
Републике Српске 

 

10-28.10.2018. 

Обука из области енергетске 
ефикасности за овлаштене 
пројектанте и овлаштене ревиденте 
техничке документације 

2 

Фонд за заштиту животне 
средин и енергетску 
ефикасност Републике 
Српске 

23-25.10.2018. 

Обука из области енергетске 
ефикасности за општинске 
службенике који раде на издавању 
грађевинских дозвола у Бања Луци 

3 

Фонд за заштиту животне 
средине и енергетску 
ефикасност Републике 
Српске 

 

13-14.11.2018. 
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Радионица ''Представљање 
платформе за израду акционих 
планова ЈЛС у складу са измјенама 
и допунама акционог плана ЕЕ у РС 
за период до 2018.г."  

 

1 
Савез општина и градова и 
ЦРП 

 

 

Апрл 2018.  

 Радионица ЛЕМДЕЛ 
''Нискоемисиони развој на локалном 
нивоу" у организацији РЕИЦ 
организације из Сарајева 

 

1 РЕИЦ Сарајево 

Мај 2018. 

Учешће на панел дискусији на тему: 
''Унапређење ЕЕ у локалним 
заједницама'' у склопу 
''Конференције о ЕЕ''  

 

1 

Министарство за 
простор.уређење,  
грађевинарство и екологију 
РС, ГИЗ и Фонда за 
зашт.жив.ср.и енергетске  
ефикасности РС 

Мај 2018. 

Учешће на радионици у Добоју под 
називом: ''Ревизија и 
прилагођавање локалних акционих 
планова за енергетску ефикасност 
са новим акционим планом 
енергетске ефикасности РС'' 

 

1 

Министарство за 
простор.уређење,  
грађевинарство и екологију 
РС, ГИЗ и Фонда за 
зашт.жив.ср.и енергетске  
ефикасности РС 

Јун 2018. 

Учешће на радионици у Требињу 
под називом: ''Ревизија и 
прилагођавање локалних акционих 
планова за енергетску ефикасност 
са новим акционим планом 
енергетске ефикасности РС''  

 

1 

Министарство за 
простор.уређење,  
грађевинарство и екологију 
РС, ГИЗ и Фонда за 
зашт.жив.ср.и енергетске  
ефикасности РС 

Јун 2018. 

Учешће на Ц4Е форуму у Пољској 
’’CENTRAL AND EASTERN 
EUROPEAN ENERGY EFFICIENCY 
FORUM’’ 

 

1 

Министарства за просторно 
уређење, грађевинарство и 
екологију РС и ГИЗ 

 

Јун 2018. 

Учешће на радионици у сарадњи са 
Зеленом енергетском задругом из 
ХР  под називом: "Развој модела 
грађанске енергије за финанцирање 
пројеката ОИЕ у Босни и 
Херцеговини" 

1 

у склопу пројекта Потицање 
ОИЕ у Босни и Херцеговини, 
којег проводи Њемачко 
друштво за међународну 
сарадњу ГИЗ  

Август 2018. 

Учешће на Јахорини на Multi Local 
радионици ''Локални акциони 
планови енергетске ефикасности'' 

1 Савез општина и градова 

Септембар 2018. 

Учешће на радном састанку 
''Ревизија и прилагођавање 
Локалних акционих планова за 
енергетску ефикасност општина са 
новим Акционим планом енергетске 
ефикасности РС'' 

1 

Савез општина и градова РС 
и Министарств индустрије, 
енергетике и рударства РС 

 

Септембар 2018. 
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Учешће на ''Обуци за кориснике 
ЕНМАсофт-нова верзија'' у Добоју 

1 

Савез општина и 
градова РС и ГИЗ 

 

Новембар 2018. 

Радионица „Имплементација е-
грађевинске дозволе у Републици 
Српској“ 

2 

ИЦФ, Чланица групе Свјетске 
банке уз подршку Британске 
амбасаде Босне и 
Херцеговине у оквиру 
пројекта „Лифе- Побољшање 
локалног окружења за 
инвеститоре“ 

 

 

23-24.05.2018. 

Радионица „Имплементација е-
грађевинске дозволе у Републици 
Српској 

3 

ИЦФ, Чланица групе Свјетске 
банке уз подршку Британске 
амбасаде Босне и 
Херцеговине у оквиру 
пројекта „Лифе- Побољшање 
локалног окружења за 
инвеститоре“ 

 

 

 

17-18.09.2018. 

Међународни научно-стручни скуп 
„14. Љетна школа урбанизма“ 

3 

ГИЗ, ЈП Дирекција за 
изградњу и развој града д.о.о. 
Бијељина и Архитектонско 
грађевински факултет Бања 
Лука 

31.05 - 02.06. 2018 

 
 



56 

4. Образложење неостварених циљних вриједности 
индикатора реализације активности из Годишњег плана 
Одјељења за просторно уређење и грађење  
 

Један од основних задатака овог Одјељења је доношење просторно-планске 
документације. Поступак доношења просторно-планске документације је доста сложен 
и дуго траје. Да би се испоштовала законом прописана процедура потребно је 
минимално шест мјесеци. Овај поступак често траје и дуже и зависи од брзине 
припреме планског акта од стране носиоца израде истог. Врло је чест случај да 
активности које су започете у првом полугодишту се окончају тек у другом полугодишту 
или чак у наредној години. Ово даје привид да планирани циљеви нису остварени, 
мада у стварности није тако. Из ових разлога рок за завршетак започетих и планираних 
планских аката је постављен за крај 2018. године. Ипак до краја године није дошло до 
коначне реализације свих започетих активности. Усвојена су три спроведбена 
документа просторног уређења, а један стратешки је у фази усвајања. Пет започетих 
планскох аката нису усвојени у 2018. години и њихово доношење је Програмом 
уређења грађевинског земљишта  и Планом рада Одјељења предвиђено односно 
пренесено у 2019. годину. 

Један од осовних циљева који су постављени је доношење нове Одлуке о уређењу 
простора и грађевинском земљишту. Овај циљ је реализован доношењем измјена и 
допуна постојеће Одлуке, тако да се у 2018. години није било потребе за доношењем 
нове Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту. 

Што се тиче управног рјешавања постављени циљ за повећање процента 
ријешености за један процентни поен, те најмање 200 захтјева за легализацију. 
Постављени циљ је реализован. Проценат ријешености управних предмета је знатно 
повећан у односу на 2017. годину односно  укупно за више од 20%. 

 
 
5. Закључци и препоруке  

 

Одјељење је у извјештајном периоду поставило себи за циљ доношење великог 
броја просторно - планских докумената. Планирано је доношење два стратегијска 
документа просторног уређења, најмање два спроведбена документа просторног 
уређења и ревизија најмање једног спроведбеног документа просторног уређења. Циљ 
оваквог планирања је да се комплетно подручје општине покрије важећом просторно-
планском документацијом. Такође Одјељење предузима све активност како би 
грађанима приближило поступак издавања дозвола кроз брошуре, водиче, пружање 
информација директно на шалтеру или путем телефона. 

Препоруке: Константно радити на ревизији постојеће просторно-планске 
документацие; усвојити спроведбене документе просторног уређења за сва подручја, 
за која исти нису усвојени; радити на убрзавању поступка издавања локацијских услова 
кроз поступак прибављања сагласности предузећа из области комуналне и друге 
инфраструктуре по службеној дужности (све на једном мјесту); покушати на што 
једноставнији начин објаснити странкама поступак издавања дозвола у овом Одјељењу 
(који је доста сложен, дуг и скуп); приступити поступку увођења електронске 
грађевинске дозволе. 
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6. Табеларни приказ реализације Годишњег плана Одјељења у уређење и грађење  
 
Активности произашле из стратешких и других програмских докумената 

Р
. 

б
р
- ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, мјере и редовни 
послови В

е
за

 с
а
 

С
тр

а
те

ги
јо

м
 

В
е
за

 с
а
 

п
р
о
гр

а
м

о
м

 

Резултати (у извјештајном периоду) Планирана средства Остварена/извршена средства 

Планирани Буџет ЈЛС УКУПНО 
Буџет 
ЈЛС 

Екстерни 
извори 

УКУПНО 
Буџет 
ЈЛС 

Екстерн
и извори 

1 
Измјена Просторног плана 
општине Градишка 

С.ц. 
2 

Израд
а пп 

докуме
нтациј
е за 

послов
ну 

зону 
Лиман 

Уврђен Приједлог измјени 
Просторног плана општине 
Градишка 2005-2020. године 
Поступак још није окончан и 
очекује се у првој половини 2019. 
године 

 

9  308,52 9 308,52 - 
9  308,52 9 308,52 - 

А. Укупно стратешко-програмски приоритети  9  308,52 9 308,52 - 9 308,52 9 308,52 - 

 
Активности из редовне надлежности 

Р
. 

б
р
- ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, мјере и редовни 
послови В

е
за

 с
а
 

С
тр

а
те

ги
ј

о
м

 

В
е
за

 с
а
 

п
р
о
гр

а
м

о
м

 

Резултати (у извјештајном периоду) Планирана средства Остварена/извршена средства 

Планирани Остварени УКУПНО Буџет ЈЛС 
Екстер

ни 
извори 

УКУПНО Буџет ЈЛС 

Екстер
ни 

извор
и 

1 

Иницирање и координација 
израде оперативних планова 
Одјељења и разраде 
приоритетних пројеката 

- - 

Израдити: Годишњи план, План 
јавих набавки, Изјештај о раду, 
Извјештај о стању управног 
рјешавања у Одјељењу 

остварено - - - - - - 

2 
Припрема спроведбене 
просторно-планске 
документације 

- - 

Приступити доношењу сљедећих 
спроведбених планова: 
Регулациони план Нова Топола 
Исток, Регулациони план Нова 
Топола Запад, Регулациони план 
дијела центра Градишке, 
Регулациони план Стадион, 
Регулациони план Обрадовац 

Донесени Регулациони план 
дијела центра Градишке и 
Измјена дијела Регулационог 
плана Градишка-исток 

13 899,60 13899,60 - 13 899,60 13899,60 - 

3 
Израда урбаистичко-
техничких услова, пројеката  
и стручних елабората 

- - 

Израда стручних мишљења и 
урбанистичко-техничких услова, 
елабората и пројеката за изградњу 
инфраструктурних објеката на 
подручју општине Градишка, те 
пројекта за објекте који су у 
власништву општине 

остварено 51 791,88 51791,88 - 46326,15, 46326,15 
- 
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4 Нормативно-правни послови   

Усвојити: Одлуку о Одлуке о 
уређењу простора и грађевинском 
земљишту, одлуке о висини ренте и 
трошкова уређења грађевинског 
земљишта 

остварено 
Слупштина општине усвојима 
Одлуку о измјенама и 
допунама Одлуке о уређењу 
простора и грађевинском 
земљишту (Сл. Гл. Општине 
Градишка бр. 3/18 и 8/18), 
Одлуке о висини ренте и 
трошкова техничког прегледа 
објеката (Сл. гл. општине 
Градишка бр. 6/18), Одлуку о 
субвенцијама у поступку 
легализације (Сл. гл. општине 
Градишка бр. 13/18), 

- - - - - - 

5 
Израда локацијских услова за 
трајне и привремене објекте 

  
Ријешити 70% предмета 
запримљених у текућој години 

Остварено 
 ријешено 86,08% предмета 

- - - - - - 

6. Управно рјешавање -- - 

Издавање грађевинских дозвола, 
рјешења о легализацији, 
употребних дозвола, еколошких 
дозвола, рјешења о уклањању 
објеката, рјешења о утврђивању 
ренте и накнаде за уређење 
грађевинског земљишта – повећати 
проценат ријешености у односу на 
претходну годину 

Реализовано 
Овај циљ се извршава 
константно.  
Проценат ријешености 
предмета повећан за 20% 

- - - - - - 

7 

Израда ст мишљења и 
урбанистичко-техничких 
услова из надлежности 
Одјељења 

  
Израђивати у што краћим роковима 
од законом прописаних 

Овај циљ се извршава 
константно. У току 2018.  
године урађено 160 стручних 
мишљења за легализацију 
објеката, 42 стручних 
мишљења и урбанистичко-
техничких услова за изградњу 
објеката и 128 стручна 
мишљења за привремене 
објекте 

- - - - - - 

8 
Послови радне групе за 
заштиту животне средине 

- - 
Донијети акциони план за заштиту 
животне средине за 2018. Годину и 
извјештај о реализацији плана 

реализован       

9. Геодетски послови   Цијепања, снимања подлога 
Овај циљ се извршава 
константно 

25 000 25 000 - 18 901,70 18901,70 - 

1
0. 

Издавање увјерења из 
надлежности Одјељења 

- - 
Рок свести на 5 дана од дана 
пријема захтјева и рјешеносст на 
100% 

остварено - - - - - - 

1
1. 

Разне стручне услуге 
(програмске услуге и тро-
шкови техничког  пријема, уту 
услова, контроле тех. Доку-
ментације, надзора, ГИС-а) 

- - 
Извршава се константно током 
године 

остварено 60 000 60 000 - 36 094,98 36094,98 - 

Б. Укупно редовни послови 
 

150691,48 150691,48 - 
115222,4

3 
115222,43 - 
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Рекапитулација финансијских средстава остварених активности у извјештајном периоду 

А. Укупно стратешко-програмски приоритети  9  308,52 9  308,52 - 9  308,52 9  308,52 - 

Б. Укупно редовни послови  150691,48 150691,48 - 115222,43 115222,43 - 

У К У П Н О   С Р Е Д С Т А В А (А + Б):  160 000 160 000 - 124530,95 124530,95 - 
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4. ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2018. 
ГОДИНУ 
 

1. Увод 
 

Одјељење за комуналне и стамбене послове (у даљем тексту Одјељење), у 
оквирима своје надлежности, вршило је припрему нормативних аката и послове 
управног рјешавања из комуналне и стамбене области. У току 2018. године није дошло 
до промјена дјелокруга рада Одјељења у односу на предходну годину. 

Поступци управног рјешавања односе се на поступање органа ради доношења 
акта у управном поступку као што су рјешења, закључци и уверења, као резултат 
примјене прописа. 

Поред наведених управно-правних послова, Одјељење је у извјештајном периоду 
вршило стручне послове обезбјеђења обављања комуналних дјелатности као што су 
изградња, реконструкција и одржавање комуналне инфраструктуре, зимске службе, 
одржавање зелених површина, јавне хигијене, одржавање хидромелиорационог 
система итд.  

Активности и резултати рада Одјељења рефлектују се на сву популацију 
општине, како правних тако и физичких лица. Кроз послове управног рјешавања 
проблема грађана из комуналне и стамбене области и објезбјеђења обављања 
комуналних дјелатности, Одјељење својим активностима доприноси развоју комуналне 
инфраструктуре, побољшања квалитета и услова живота на општини Градишка. 

Број прописа који уређују област послова Одјељења су: Прописи БиХ (3), 
Прописи СР БиХ (1), Прописи СФРЈ (2), Прописи РС (50) од којих су значајнији Закон о 
комуналним дјелатностима ("Сл. гласник РС", бр. 124/11 и 100/17), Закон о комуналним 
таксама ("Сл. гласник РС", бр. 4/12), Прописи Општине (39) од којих су значајнији 
Одлука о јавном водоводу и канализацији ("Сл. гласник Општине Градишка", бр. 7/17), 
Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачун комуналне накнаде за 2018. годину 
("Сл. гласник Општине Градишка", бр. 11/17) и Одлука о комуналним таксама ("Сл. 
гласник Општине Градишка", бр. 3/18). 
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2. Сажетак 
 

Одјељење за комуналне и стамбене послове је у оквирима своје надлежности у 
2018. години вршило: 

 
Нормативно-правне послове и управно рјешавање из комуналне и 

стамбене области: 

 
Регистрација заједница етажних власника стамбених зграда је на 

задовољавајућем нивоу. Поред регистрације нових заједница у извјештајном периоду 
вршена је пререгистрација заједница. Разлог томе што је новим Законом о зградама 
прописана обавеза закључења Уговора о оснивању заједница (умјесто до сада 
Статута). До сада је регистровано 117заједница етажних власника. 

Евиденцију стамбеног Фонда и пословних простора и вршење контроле законитог 
коришћења и издавање у закуп пословних простора и гаража у власништву 
општине.Станови који се налазе у спору и станови на којима не постоји станарско 
право још нису откупљени. Станови који су изграђени за потребе породица погинулих 
бораца и РВИ су у процесу откупа. 

Издавање рјешења за одређивање комуналне таксе и комуналне накнаде за 
коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње у складу са Законом и 
општинским одлукама, за правна и физичка лица. У току 2018. године, издано је 2928 
Рјешења о комуналној накнади за правна и физичка лица, од чега 2840 по службеној 
дужности а 88 по захтјеву странке, те 289 Рјешења о комуналним таксама, од чега 242 
по службеној дужности а 47 по захтјеву странке. 

Издавање рјешења за коришћење јавних површина вршено је у континуитету. У 
2018. години извршено је рјешавање укупно 162 предмета из области заузимања 
јавних површина, гдје су 156 или 96,30% од укупног броја предмета рјешена а 6, 
односно 3,70% предмета нерјешена. 

Адресни систем се континуирано ажурирао, а новина је да се на основу 
успостављеног адресног система издају рјешења и увјерења ради пријаве адресе 
грађана у ЦИПС-у, а што је од средине 2017. године законска обавеза. У 2018. години 
рјешено је 994 предмета о одређивању кућног броја. 

Припрему прописа из стамбено-комуналне области. 

Извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је 
извршавање повјерено Општини, а односи се на дјелокруг рада Одјељења.  

 
Обезбјеђење обављања комуналних дјелатности: 
 
Развој комуналне инфраструктуре што обухвата изградњу и одржавање 

комуналних објеката и комуналне инфраструктуре, одржавање и старање о изградњи и 
кориштењу локалних и некатегорисаних путева, градских улица, тротоара, 
хидромелиорационог система и других јавних објеката; одржавање јавних зелених 
површина; одржавање јавне расвјете и семафора; организовања и надзора одржавања 
стамбених зграда и уређења комуналних објеката и уређаја; зградњу и развијање 
информационог система у комуналној и стамбеној области; организације и начина 
обављања јавног превоза путника који се обавља на подручју општине и аутотакси 
превоза. 
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3. Спроведене активности на реализацији Годишњег плана Одјељења за 
комуналне и стамбене послове 

 
а.Активности из редовне надлежности 
 
Одјељење за комуналне и стамбене послове је у извјештајном периоду, преко 

службеника заједно са начелником одјељења, континуирано вршило стручне послове 
обезбјеђења обављања комуналних дјелатности кроз припрему приједлога за 
покретање јавних набавки, праћења закључених уговора са извођачима радова и 
даваоцима услуга и надзор над извршењем уговорних обавеза истих. 

У наставку слиједи детаљан преглед резултата управног поступка чији резултати 
су приказани у табеларном приказу управног рјешавања за 2018. годину. 

 
Предмети у којима је поступак покренут по захтјеву странке Предмети у којима је поступак покренут 

по службеној дужности 

Редни 
број 

Област управног 
рјешавања 

Укупан број 
предмета у 
рјешавању 

Број 
рјешених 

предмета и 
проценат 

Број 
нерјешених 
предмета и 
проценат 

Укупан број 
предмета у 
рјешавању 

Број 
рјешених 

предмета и 
проценат 

Број 
нерјешених 
предмета и 
проценат 

1. Камунална 
накнада 

108 88-81,48% 20 – 18,52% 2840 2840 - 100% - 

2. Одређивање 
кућног броја 

980 980-100,00% - 14 14 – 100% - 

3. Издавање 
одобрења за 
кориштење јавне 
површине 

162 156-96,30% 6-3,70% - - - 

4. Ослобађање од 
камуналне таксе 

47 47 - 100% - - - - 

5. Комунална такса 
за истицање 
рекламе 

- - - 121 121 - 100% - 

6. Комунална такса 
за држање 
пловила 

- - - 121 121 - 100% - 

7. Регистрација 
заједница етажних 
власника 

12 12 - 100% - - - - 

8. Регистрација 
редова вожње 

13 13 - 100% - - - - 

 Укупно за 
организациону 
једниницу 

1322 1296 - 
98,03% 

26 - 1,97% 3096 3096 – 100% - 

 
У извјештајном периоду дошло је до великог повећања доношења рјешења о 

комуналним накнадама. Разлог увећања лежи у чињеници да су интензивно провођене 
активности на увођењу система наплате комуналне накнаде физичким лицима са 
руралних подручја општине Градишка а која до сада нису била обухваћена овом 
накнадом.  
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У 2018. години Одјељење за комуналне и стамбене послове је израдило 9 
Информација и 4 извјештаја и то: 

 Информација о стању снабдијевања електричном енергијом на подручју 
општине Градишка за 2017. годину. 

 Информација о стању у области поштанског саобраћаја на подручју општине 
Градишка за 2017. годину. 

 Информација о стању у области водоснабдијевања и одвођењу отпадних вода 
на подручју општине Градишка за 2017. годину. 

 Информација о управљању чврстим отпадом на подручју општине Градишка за 
2017. годину. 

 Информација о погребној дјелатности на подручју општине Градишка за 2017. 
годину. 

 Информација о стању у јавном путничком превозу и такси превозу на подручју 
општине за 2017. годину. 

 Информација о противпожарној заштити на подручју општине Градишка за 2017. 
годину. 

 Информација о производњи и дистрибуцији топлотне енергије у систему 
централног гријања на подручју града у грејној сезони 2017/2018. години. 

 Информација о стању у стамбеној области за 2017. годину 

 Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2017. 
годину. 

 Извјештај о реализацији Програма комуналне инфраструктуре за 2017. годину. 

 Извјештај о реализацији Програма текућег одржавања и реконструкције 
локалних и некатегорисаних путева за 2017. годину. 

 Извјештај о реализацији Програма текућег одржавања хидромелиорационог 
система за 2017. годину. 

 
Уз предходно приказане резултате управних поступака, преко Одјељења 

објезбјеђено је обављање и стручна контрола следећих грађевинских радова и услуга: 

Извршено је крпање ударних рупа укупнe површинe од 2.722,21m² у мјесним 
заједницама и то на локалним путевима: Козинци-Долина, Штетић-Ламинци Сређани, 
Душаново-Машићи-Јурковица, Вилуси, Сеферовци-Вакуф, Горњи Карајзовци-Доњи 
Карајзовци-Петрово Село, Кочићево и некатегорисаним путевима у мјесним 
заједницама Крајишник и Нова Топола. 

Саниран је паркинг у улици Видовданска 69 – Хиландарска 1, раскрсница код 
аутобуске станице и реконстуисана улица Ивана Горана Ковачића. 

Утрошено је 17.260,00m³ насипног материјала и 1.510 ефективних сати рада 
грејдера принасипању и планирању локалних и некатегорисаних путева у мјесним 
заједницама општине Градишка. 

Изведени су радови на одржавању улица са асфалтним коловозом у градском 
подручју који су обухватали крпање ударних рупа укупнe површинe од 1.979,92 m² на 
улицама: Лепа Радић, Козарских бригада, Николе Тесле, Браће Чубриловић, 
Митрополита Георгија, Младена Стојановића, Доситејева, Трг Светог Саве, Обала 
Војводе Степе, Милутина Бојића, Стевана Синђелића, Хиландарска, Видовданска, 
Петра Пеције, Војводе Мишића, Милоша Црњанског, Светог Стефана Дечанског, Меше 
Селимовића, 16. Крајишке бригаде, наставак 16. Крајишке бригаде – МЗ Бок Јанковац, 
Партизанска, Саве Мандића, МЗ Мачковац, Атинска, Енвера Шиљка, Дејтонска, 
Мирослава Антића, Змај Јовина, Пете Козарске бригаде, Зорке Малић, Босанска, 
Савска, Агана Харбаша, Бистричка, Првог артиљеријског пука, Владете Радића, 
Јеванђељска, Петра Кочића, Јове Крагуља, Диане Будисављевић, Саве Шумановића, 
Војводе Бојовића, Кнеза Лазара и Партијарха Павла. 
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Током 2018. године, извршено је машинско и ручно сјечење густо обраслог 
шибља и ниског растиња те кошење траве и корова на косинама примарне, секундарне 
и терцијалне каналске мреже која гравитира према црпним станицама Лиман и 
Долинау укупној површини од 383.314,89 m². 

У мјесним заједницама Бок Јанковац и Козинци извршено је машинско 
измуљивање канала багером са утоваром отпада и одвозом на депонију у површини од 
15.894,88 m² и очишћено 5 постојећих пропуста. 

Уграђени су цјевасти пропусти у следећим мјесним заједницама: Горња 
Јурковица: Ø300 32,00 m´, Ø400 8,00 m´, Ø500 8,00 m´, Ø800 6,00 m´, Ø1000 6,00 m´; 
Грбавци Ø300 25,00 m´, Ø400 13,00 m´, Ø500 6,00 m´, Ø800 6,00 m´, Ø1000 10,00 m´; 
Козинци Ø300 12,00 m´, Ø400 12,00 m´; Шашкиновци Ø400 12,00 m´, Ø500 7,00 m´, 
Средња Јурковица Ø300 6,00 m´ и Ø400 21,00 m´ и Кијевци Ø500 10,00 m´. 

Ископано је и очишћено 24,86 km путних јарака: Шашкиновци 350,00 m´, 
Милошево Брдо 3.000,00 m´, Јабланица 2.500,00 m´,Горњи Подградци 2.500,00 m´, 
Требовљани 2.700,00 m´, Грбавци 4.970,00 m´, Цимироти 500,00 m´, Горњи Подградци 
– засеок Бараји 1.800,00 m´, Јазовац – засеок Брдо 400,00 m´, Јазовац – засеок 
Чардачани 150,00 m´, Совјак 2.540,00 m´, Јурковица 1.000,00 m´, Церовљани 2.450,00 
m´.  

Током 2018. године постављено је девет нових металних надстрешница поред 
аутобуских стајалишта у мјесним заједницама: Кијевци, Сеферовци, Стара Топола, 
Жеравица, Ровине и Вакуф и поправка двије оштећене надстрешнице у мјесним 
заједницама Нова Топола и Горњи Карајзовци.Саниран је мост на путу Церовљани-
Љубојевићи. Санирана су клизишта: испод гробља у мјесној заједници Горња 
Јурковица и на путу Горњи Подградци – Грбавци. 

У сарадњи са КП "Водовод" а.д. Градишка одржаван је водопривредни објекат - 
црпна станица "Кеј". 

Послови заједничке комуналне потрошње реализовани су редовним 
одржавањем: јавне хигијене, зеленила, градских улица са асфалтним и макадамским 
коловозом, одржавање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, јавне 
расвјете, одржавање проходности градских улица у зимском периоду, те украшавање 
града за новогодишње празникe. Настављено је са збрињавањем паса луталица и 
одржавање азила. 

На објекту Дјечијег вртића „Лепа Радић“ извршено је уређење помоћног објекта, 
затварање наткривеног пролаза поликарбонатом, санација складишта за пелет. 
Такође, извршена је санација друштвених домова у Доњим Подградцима (замјена 
столарије, стропа, санација мокрог чвора, електроинсталација, санација и фарбање 
кровног подашива и дијела фасаде, кречење просторија), Сеферовцима (опремање 
канцеларије, кречење просторија и др.) и дома у Совјаку.Замјењена је столарија на 
друштвеним домовима у Лужанима. У току године, набављен је и испоручен материјал 
за санацију друштвеног дома у Совјаку. Саниран је кров на друштвеном дому у мјесној 
заједници Драгељи и урађена ограда на друштвеним домовима у Чатрњи и 
Драгељима. 

Урађени су керамичарски и молерско-фарбарски радови на објекту у спомен 
комплексу у Бок Јанковцу. Израђена је рампа за инвалиде и замјењена улазна врата у 
пословном објекту у Видовданској улици. 
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Табеларни приказ структуре запослених Одјељења у 2018. години 

Структура запослених према  
Правилнику о унутрашњој 

организацији и 
систематизацији радних 

мјеста 

Актуелна структура 
запослених према стручној 

спреми 

Актуелна структура 
запослених према полу 

Мушких Женских 
ВСС + 10 ВСС + 10 6 4 

ВСС 180  ВСС 180    

ВШ  ВШ    

СС 2 СС 2  2 

ВКВ -  ВКВ -    

Укупно:                 12 Укупно:                 12 6 6 

 
 

Табеларни приказ реализације едукације службеника Одјељења у 2018. години 

Назив семинара/обуке Бројполазн
ика Организатор Датум 

одржавања 

Комуникацијска радионица у склопу 
Регионаланог стамбеног програма. 

1 Министарство за 
људска права и 

избјеглице Босне и 
Херцеговине у 

сарадњи са 
Делегацијом Европске 

уније у БиХ. 

5.3.2018. 

Радионица: Израда Закона о социјалном 
становању Републике Српске. 

1 Министарство за 
избјеглице и 

расељена лица 
Републике Српске уз 

подршку CRS-a. 

21.3.2018. 

Регионална радионица: Размјена 
искустава и позитивне праксе у раду са 

станарима у објектима социјалног 
становања. 

1 CRS 24.4.2018. 

Радионица: Активности и планови на 
затварању колективних центара и 
алтернативних смјештаја који нису 

обухваћени текућим пројектима 
стамбеног збрињавања. 

1 UNHCR и CRS 24.5.2018. 

Радионица: Индикатори успјешности, 
суфинансирања у наредној години МЕГ 

пројекта, те активности пројекта у 2019 и 
2020. 

1 UNDP 20.6.2018. 

Едукација:Припрема техничке 
документације за инфраструктурне 

пројекте", модул II i III у склопу пројекта 
"Локални интегрисани развој (ЛИР). 

1 UNDP 21-
22.6.2018. 
2-3.7.2018. 

Радионица: Израчун цијена услуга у 
складу са усвојеном тарифном 

методологијом и показатељ успјешности 
рада. 

1 UNDP 6.9.2018. 

Радионица: Наплата и контрола наплате 
пореза на непокретност. 

1 Савез општина и 
градова Републике 

Српске 

13.9.2018. 
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4. Образложење неостварених циљних вриједности индикатора 
реализације активности из Годишњег плана Одјељења за комуналне и 
стамбене послове 

 
Скупштина Општине Градишка је усвојила Одлуку о ребалансу Буџета за 2018. 

годину ("Службени гласник Општине Градишка бр. 15/18" од 28.12.2018. године). 

Доношење наведене Одлуке пратиле су и одлуке о измјенама Програма 
заједничке комуналне потрошње за 2018. годину, измјени Програма текућег одржавања 
и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2018. годину и измјени 
Програма текућег одржавања и реконструкције хидромелиорационог система за 2018. 
годину.Доношењем наведених одлука дошло је до корекције нивоа финансијских 
средстава, а како је приказано у наредној табели. 

 
 
 

5. Закључци и препоруке 

 
Спроведене активности у току извјештајног периода су оствариване кроз 

реализацију усвојених Програма и допринијеле су остварењу циљева садржаних у 
Стратегији развоја општине Градишка за период 2014-2020. година, а који су наведени 
у Годишњем плану рада Одјељења за 2018. годину. 

РЕДОВНО ФИНАНСИРАЊЕ 

Екон. код Назив позиције буџета 
Ребаланс Буџета 
за 2018. годину 

410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  

412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга  

412500 Расходи за текуће одржавање (објекти друмског саобраћаја). 400.000,00 

412700 Расходи за услуге израде пројектне документације. 2.000,00 

412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне 
средине (расходи за услуге одржавања зелених површина, услуге 
зимске службе, чишћење јавних површина, утрошак ел. расвјете на 
јавним површинама, уређење простора). 2.060.000,00 

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

511000 Издаци за произведену сталну имовину  

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката. 125.000,00 

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 
зграда и објеката (улице). 180.000,00 

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину. 80.000,00 

 УКУПНО КМ: 2.847.000,00 
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6. Табеларни приказ реализације Годишњег плана Одјељења за комуналне и стамбене послове 
 
Активности из редовне надлежности 
 

Р
. 

б
р

. ПЛАНИРАНИ 
Пројекти, мјере и 
редовни послови 

В
е
з
а
 с

а
 

С
т
р

а
т
е

ги
јо

м
  

В
е
з
а
 с

а
 

п
р

о
гр

а
м

о
м

 

Резултати (у извјештајном периоду) Планирана средства Остварена/извршена средства 

Планирани Остварени УКУПНО 
Буџет 
ЈЛС 

Екстерни 
извори 

УКУПНО 
Буџет 
ЈЛС 

Екстерни 
извори 

1. Праћење редових 
послова из области 

комуналне дјелатности. 
- - 

Донешено 1500 рјешења из 
области комуналне 

дјелатности. 

У 2018. години обрађено је 
укупно 4418 предмета од 
чега је 4392рјешено, а 26 

предмета нерјешено. 

- - - - - - 

2. Доношење рјешења о 
закупу јавних површина. 

- - 

Донешено 1000 рјешења о 
закупу јавних површина. 

Укупно је запримљено 162 
захтјева странака за 

заузимање јавних површина 
– закуп неизграђеног 
градског грађевинског 

земљишта и парнинга од 
чега су 156 ријешена а 
6захтјева неријешена. 

- - - - - - 

3. Вођење евиденције о 
стању јавне расвјете. 

- - 

Урађена база података за 
цца 5500 ком расвјетних 
мјеста и 242 ком мјерних 

мјеста. 

Ажурирана је база података 
за 6128 ком свјетиљки 248 

ком разводних 
ормана(мјерна мјеста) јавне 
расвјетена подручју општине 

Градишка. 

- - - - - - 

4. Израда извјештаја, 
информација и пројектних 

задатака из области 
комуналних послова. 

- - 

Урађено 10 извјештаја, 20 
пројектних задатака и 100 

информација. 

Израђено 4Извјештаја9 
Информација, и поднесени 

сви приједлозиза покретање 
поступка јавних набавки са 

предмјерима или пројектним 
задацима. 

- - - - - - 

5. Одржавањелокалних и 
некатегорисаних путева 

са асфалтним коловозом 
и реконструкција 

најугроженијих дионица 
локалних и 

некатегорисаних путева. 

С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
2.2. 

ПТО 2018* 

Одржавано 1.195,00 км 
локалних и некатегорисаних 

путева са асфалтним 
коловозом. Реконструкција ће 
се обављати по потребама на 

терену. 

Kрпано је 2.722,21 m² 
ударних рупа локалних и 
некатегорисаних путева у 

мјесним заједницама и 
путним правцима. 

80.000,00 80.000,00 - 71.662,18 71.662,18 - 

6. Одржавање локалних и 
некатегорисаних путева 

са макадамским 
коловозом. 

 
 

С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
2.2. 

ПТО 2018 

Одржавано 2.169,00 км 
локалних и некатегорисаних 

путева са макадамским 
коловозом. 

Утрошено је 17.260 m³ 
насипног материјала 

(шљунка и сипине) и 1510 
ефективних сати рада 

грејдера принасипању и 
планирању локалних и 

некатегорисаних путева у 
мјесним заједницама и 

40.000,00 40.000,00 - 200.726,37 200.726,37 - 
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путним правцима. 

7. Одржавање грађевинских 
објеката (мостова и 

ограда на надвожњацима, 
замјена и постављање 

нових цјевастих пропуста, 
опреме пута и 
саобраћајне 

сигнализације, 
постављање 

надстрешница на 
аутобуским 

стајалиштима). 

С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
2.2. 

ПТО 2018 

Постављено 10 ком 
аутобуских надстрешница и 

обновљено 5 мостовских 
ограда. 

Ископано је и очишћено 
350,00 m путних јарака и 

урађено 192,00 m цјевастих 
проспуста. 

25.000,00 25.000,00 - 32.455,80 32.455,80 - 

8. Зимско одржавање 
путева. 

С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
2.2. 

ПТО 2018 

Одржавано 123,5 км локалних 
путева, 160,5 км путева 

којима саобраћају аутобуси 
за превоз ђака и путника, и 

1000 км осталих путева. 

Одржавање се вршило по 
потребама на терену заједно 
са испоруком 9.000 литара 
погонског горива мјесним 

заједницама за 
чишћењенекатегорисаних 

путева и путева које мјесне 
заједнице саме одржавају у 

зимском периоду на подручју 
општине Градишка. 

35.000,00 35.000,00 - 83.534,22 83.534,22 - 

9. Геодетски послови. 
С.Ц. 4./ 

СЕЦ 
2.2. 

- 

Геодетске услуге ће се 
обављати по потребама. 

Издавање докумената из 
Републичке управе за 

геодетске и имовинско-
правне послове, подручне 

јединице Градишка. 

1.000,00 1.000,00 - 3.135,00 3.135,00 - 

10. Одржавање јавне 
хигијене. 

С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
2.2. 

ПЗКП 2018* 

Очишћених 25.537,00 м² и 
опраних 53.888,00 м² јавно-
саобраћајних површина у 

граду. 
Одвоз смећа са јавно-

саобраћајних површина. 
Одржавање травњака, 

орезивање живе одраде, 
окопавање, орезивање и 

обликовање дрвећа, садња 
цвјетњака. 

Одржавање јавне хигијене 
на подручју Градишке, 

Горњих Подградаца, Нове 
Тополе и Орахове вршено је 

редовним пословима по 
Програму заједничке 

комуналне потрошње за 
2018. годину. 

547.364,00 547.364,00 - 546.867,12 546.867,12 - 

11. Одржавање хоризонталне 
саобраћајне  

сигнализације. 
С.Ц. 4./ 

СЕЦ 
2.2. 

ПЗКП 2018 

Израђено 4.400,00 м² ознака 
на пјешачким прелазима, 

знакова усмјерења и "Стоп" 
линија. 

Израђено 5.300,00 м ознака 
линија на пракиралиштима. 

Израђено 200 ком 
једносмјерних и двосмјерних 

стрелица. 
Израђено 10.000,00 м средње 

Израђено је 3.110,00 m² 
ознака пјешачких прелаза, 

1.180,00 m² знакова 
усмјеравања, 220,00m² 
ознака "стоп" линије, 

4.000,00 m´ознаке бијеле 
линије паркиралишта, 

1.100,00 m´ознаке жуте 
линије, 110,00 m´ ознаке 

црне линије, 102,00 

36.000,00 36.000,00 - 27.911,52 27.911,52 - 
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бијеле линије. 
Израђено 60 ком ознака 
натписа на асфалтној 

подлози. 

комознаке једносмјерне 
стрелице, 78,00 комознаке 

двосмјерне стрелице, 
11.000,00 m´ ознаке бијеле 

средње линије. Израђене су 
ознаке натписа: 12 ком 

"школа", 17 ком "такси", 10 
ком стоп", 5 ком "бус", 8 ком 

"R" и 44 ком ознаке за 
возила лица са посебним 

потребама (инвалиди). 
Избрисано је 100,00 

m´линија на коловозу. 

12. 
 

Одржавање вертикалне 
саобраћајне  

сигнализације. 

С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
2.2. 

ПЗКП 2018 

Одржавано 350 ком 
саобраћајних знакова. 

Уз редовно одржавање 
вертикалне саобраћајне 

сигнализације уграђено је 70 
саобраћајних знакова за 

стуб, додатних 36 
фиксирања већ постављених 
табли саобраћајних знакова, 

17 скидања табли 
саобраћајних знакова, 21 
равнање, исправљање и 
додатно учвршћивање 
стубова саобраћајних 

знакова и 15 исправљања и 
равнања табли саобраћајних 

знакова на лицу мјеста. 

10.000,00 10.000,00 - 8.385,27 8.385,27 - 

13. Одржавање видео 
надзора. 

С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
3.2. 

ПЗКП 2018 

Одржавано 16 камера видео 
надзора. 

Обилазак и преглед локација 
на којима је инсталиран 
видео надзор (камере, 

контролни ормари и сервери, 
редован преглед НАС 

сервера, мрежне 
инфраструктуре, преглед 
АРП табела, статистичких 

рута, отклањање 
корисничких грешака и 
провјера исправности и 
објезбјеђење напајања 

система). 

7.000,00 7.000,00 - 6.949,80 6.949,80 - 

14. Одржавање семафора. С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
3.2. 

ПЗКП 2018 

Одржавано 6 семафора. Сервисирано је 6 
семафоризованих 

раскрсница 2-3 пута 
седмично. 

7.000,00 7.000,00 - 5.967,50 5.967,50 - 

15. Одржавање градских 
улица са асфалтним 

коловозом. 

С.Ц. 4./ 

СЕЦ 
2.2. 

ПЗКП 2018 

Одржавано 226,24 км 
градских улица са асфалтним 

коловозом. 

Kрпано је 1.979,92m² 
ударних рупа и урађено 7 

ком сливника са прикључком 
на канализациону мрежу. 

65.000,00 65.000,00 - 57.912,89 57.912,89 - 
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16. Одржавање градских 
улица са макадамским 

коловозом. 
С.Ц. 4./ 

СЕЦ 
2.2. 

ПЗКП 2018 

Одржавано 56,56 км градских 
улица са макадамским 

коловозом. 
 
 
 

Изведени су радови на 
одржавању улица са 

макадамским коловозом. 
Обухваћен је и дио локалних 

путева са макадамским 
коловозом у мјесним 

заједницама. 

35.000,00 35.000,00 - 38.980,95 38.980,95 - 

17. Текуће одржавање јавне 
расвјете и утрошак 

електричне енергије у 
приградским и градским 
мјесним заједницама. С.Ц. 4./ 

СЕЦ 
3.2. 

ПЗКП 2018 

Одржавано 5.500 ком 
расвјетних мјеста и 242 ком 

мјерна мјеста. 

Трошкови електричне 
енергије и редовно 

одржавање расвјете са 
замјеном сијалица, 

пригушница, сијаличних 
грла, свјетиљка, 

рефлектора, канделабера, 
осигурача, упаљача, релеја, 

конектора, проводника, 
замјена оштећених 

канделабера и дрвених 
стубова јавне расвјете. 

480.000,00 480.000,00 - 658.144,89 658.144,89 - 

18. Радови на декорацији 
града и приградских 
насеља у зимском 

периоду. 

С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
2.2. 

ПЗКП 2018 

Постављено 110 ком 
свјетлећих фигура и 80 м 

ланчаница. 

У извјештајном периоду 
обухваћен је уговор 02-022-

457/17 од 13.12.2017. 
за сезону 2017/2018 и 

радови на постављању и 
набавци декорације за 

сезону 2018/2019. година. 

11.700,00 11.700,00 - 16.368,30 16.368,30 - 

19. Сузбијање комараца на 
подручју општине 

Градишка. 

С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
2.2. 

ПЗКП 2018 
Третирање одраслих форми 
комараца са земље 2.700,00 
xa и ларвицидног трермана 

300,00 xa. 

Извршена је дезинсекција 
комараца: ларвицидни 

третман и третман одраслих 
форми са земље. 

15.300,00 15.300,00 - 29.220,75 29.220,75 - 

20. Одржавање улица у 
зимском периоду. 

С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
2.2. 

ПЗКП 2018 
Одржавано 282,50 км 

градских улица. 
Одржавање се вршило по 

потребама на терену. 
48.000,00 48.000,00 - 79.322,10 79.322,10 - 

21. Изнајмљивање мобилних 
санитарних тоалета. 

С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
2.2. 

ПЗКП 2018 

Изнајмљено 20 ком мобилних 
санитарних тоалета. 

Извршен је дугорочни закуп 
5 ком на 10 мјесеци и на 

краткорочни закуп 2 ком на 
15 дана мобилних 

санитарних тоалета. 

12.636,00 12.636,00 - 11.395,80 11.395,80 - 

22. Услуге паркинг службе. С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
2.2. 

ПЗКП 2018 
Редовна исплата личних 

доходака радницима. 
У току године редовно су 

исплаћивани лични доходци 
радницима. 

225.000,00 225.000,00 - 224.939,09 224.939,09 - 

23. Крчање канала са сјечом 
стабала на долинском, 
матурском и лиманском 

подручју према утврђеним 
потребама и 

приоритетима на терену. 
Замјена оштећених 

пропуста на каналској 

С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
2.2. 

ПТОХС 2018* 

Крчење 15 км канала. Извршено чишћење 
прилазног терена, машинско 

сјечење густо обраслог 
шибља и ниског растиња те 
кошење траве и корова на 

косинама канала. 

210.000,00 210.000,00 - 355.379,86 355.379,86 - 



 

71 

мрежи Ø1000 и 
измуљивање критичних 

дионица канала са 
разгртањем ископане 

земље. 

24. Санација клизишта 
(ерозија косина водотока) 
и израда обалоутврда на 

ријекама Врбашкој и 
Лубини. 

С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
2.2. 

ПТОХС 2018 

Санације клизишта ће се 
обављати по потребама на 

терену. 

Урађена је санација 
клизишта на локалном путу 
Грбавци-Бараји, санација 

пута и обалоутврда. 60.000,00 60.000,00 - 90.336,93 90.336,93 - 

25. Хитне интервенције. 

С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
2.2. 

ПТОХС 2018 

Хитне интервенције на терену 
по потребама. 

Очишћен је мајдан у Горњим 
Карајзовцима. 

Извршени су радови на 
рехабилитацији путева у 

поткозарским насељима и 
путевима долинског подручја 

општине Градишка у сврху 
заштите од поплава. 

30.000,00 30.000,00 - 20.498,40 20.498,40 - 

26. Инфраструктурни радови 
за објекте БХ 3 и ЦЕБ II. 

- - 

Завршетак градње објекта БХ 
3 и почетак изградње објекта 

ЦЕБ II. 

За објекат ЦЕБ II урађени 

ут/локацијски услови, 

израђена пројектно-техничка 

документација, плаћена 

рента и трошкови уређења и 

остале сагласности. 

Изграђена је приступна 

улица са макадамским 

коловозом.Објекат БХ 3 је у 

фази изградње. 

150.000,00 150.000,00 - 120.368,04 120.368,04 - 

27. Радови на реконструкцији 
и адаптацији улица. 

С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
2.2. 

- 
Реконструкција и адаптација 

ће се обављати по потребама 
на терену. 

Реконструисана улица Ивана 
Горана Ковачића, саниран 

паркинг и саниране улице са 
макадамским коловозом. 

100.000,00 100.000,00 - 142.587,62 142.587,62 - 

28. Радови на реконструкцији 
и адаптацији зграда. 

С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
2.2. 

- 

Реконструкција и адаптација 
ће се обављати по потребама 

на терену. 

Извршени радови на вртићу 
Лепа Радић, објекат 

"Ципелићи", санирани 
друштвени домови у мјесним 

заједницама Доњи 
Подградци, Сеферовци, 
Совјак и саниран кров на 

дому у Драгељима. Урађени 
су санациони радови на 

објекту спомен комплекса у 
мјесној заједници Бок 

Јанковац. Замјењена је 
столарија на домовима у 
мјесној заједници Лужани, 

50.000,00 50.000,00 - 126.184,81 126.184,81 - 
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израђена рампа за лица са 
инвалидитетом на 

пословном објекту у 
Видовданској улици. 

29. Израда идејног пројекта 
главног градског трга. 

С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
2.2. 

- 
Израђена пројектна 

документација. 
Није урађен пројекат. 

10.000,00 10.000,00 - - - - 

30. Израда идејног пројекта 
шеталишта у улици М.Г. 

Николајевича. 

С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
2.2. 

- 

Израђена пројектна 
документација. 

Није урађен пројекат. 

6.000,00 6.000,00 - - - - 

31. Израда идејног пројекта 
одводње фекалних и 
оборинских вода са 

пречистачем за подручје 
града Градишка. 

С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
2.2. 

- 

Израђена пројектна 
документација. 

Није урађен пројекат. 

20.000,00 20.000,00 - - - - 

32. Израда главног пројекта 
Улице 16. Крајишке 

бригаде. 

С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
2.2. 

- 

Израђена пројектна 
документација. 

Израђен и достављен главни 
пројекат. 

10.000,00 10.000,00 - 7.008,30 7.008,30 - 

33. Израда главног пројекта 
водоводне и 

канализационе мреже у 
насељу Мањуреви. 

С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
2.2. 

- 

Израђена пројектна 
документација. 

Није урађен пројекат. 

20.000,00 20.000,00 - - - - 

34. Израда главног пројекта 
водоводне мреже на 

подручју Лијевча поља. 

С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
2.2. 

- 

Израђена пројектна 
документација. 

Није урађен пројекат. 

14.000,00 14.000,00 - - - - 

35. Израда главног пројекта 
инфраструктуре у 

агроиндустријској зони 
Нова Топола (у складу са 

измјеном РП). 

С.Ц. 4./ 
СЕЦ 
2.2. 

- 

Израђена пројектна 
документација. 

Пројекат се ради али није 
завршен у извјештајном 

периоду. 
20.000,00 20.000,00 - - - - 

36. Наставак 
инфраструктурног 

опремања 
Агроиндустријске зоне 

Нова Топола. 

С.Ц.2./ 
СЕЦ 
1.2. 

Привлачење 
инвеститора. 

Изградња канализације и 
пречистача отпадних вода. 

Предвиђено буџетом Службе 
Начелника Општине. 

- - - - - - 

37. Наставак изградње 
спортске дворане 

"Сервицијум". 
С.Ц. 3./ 

СЕЦ 
2.2. 

Побољшање 
квалитета 
живота у 
урбаном 
подручју. 

Расписан тендер, изабран 
извођач радова, завршена 

изградња и опремање у 
проценту од 80%. 

Предвиђено буџетом Службе 
Начелника Општине. 

- - - - - - 
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38. Рјешавање имовинских 
односа за обилазницу око 

Градишке и наставак 
изградње. 

С.Ц. 3./ 
СЕЦ 
2.2. 

Побољшање 
квалитета 
живота у 
урбаном 
подручју. 

Рјешени имовински односи, 
расписан тендер, изабран 
извођач радова и почетак 

радова на обилазници. 

Предвиђено буџетом Службе 
Начелника Општине. 

- - - - - - 

39. Адаптација цјевовода на 
водоизворишту 

Жеравица. 

С.Ц. 4. 
СЕЦ 
3.3. 

Заштита 
водотокова, 
првенствено 
изворишта. 

Извршена адаптација 
цјевовода, фазонских комада 
и арматура на водоизворишту 

Жеравица. 

Предвиђено буџетом Службе 
Начелника Општине. 

- - - - - - 

40. Адаптација водоторња у 
Жеравици. 

С.Ц. 4. 
СЕЦ 
3.3. 

Заштита 
водотокова, 
првенствено 
изворишта. 

Извршена адаптација 
водоторња - управљачка 

опрема смјештена. 

Предвиђено буџетом Службе 
Начелника Општине. 

- - - - - - 

41. Израда пројектне 
документације. 

С.Ц. 4./ 
СЕЦ  
2.2. 

- - 

Изведено је истражно 
геомеханичко бушење тла и 

израђен геомеханички 
елаборат за потребе 

изградње будућег градског 
постројења за пречишћање 
отпадних вода.Израђена је 

следећа пројектна 
документација:Допуна 

пројектне документације за 
изведбени пројекат 

обилазнице око Градишке – 
хидротехничка фаза.Главни 

пројекат за изградњу 
привремене монтажне 
кружне раскрснице на 

укрштању улица 
Видовданска и Козарских 
бригада.Главни пројекат 

адаптације друштвеног дома 
у мјесној заједници 

Врбашка.Идејни пројекат 
санације Основне музичке 
школе „Бранко Смиљанић“ 
Градишка.Главни пројекат 

тротоара на дионици 
магистралног пута М-16 

Нова Топола - 
Градишка.Главни пројекат 
планинарског дома засеока 

Суботићи у мјесној заједници 
Грбавци.Пројектна 
документација за 

водоснабдијевање мјесних 
заједница Гашница и 

- - - 47.107,99 47.107,99 - 
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Орахова у општини 
Градишка.Пројектна 

документација за мостове у 
мјесним заједницама 

Милошево Брдо и Горњи 
Подградци.Пројекат 

туристичке сигнализације на 
подручју општине Градишка. 

Б. Укупно редовни послови  2.381.000,00 2.381.000,00 - 3.013.351,50 3.013.351,50 - 

 
Рекапитулација финансијских средстава остварених активности у извјештајном периоду 

 

А. Укупно стратешко-програмски приоритети  - - - - - - 

Б. Укупно редовни послови  2.381.000,00 2.381.000,00 - 3.013.351,50 3.013.351,50 - 

У К У П Н О   С Р Е Д С Т А В А (А + Б):  2.381.000,00 2.381.000,00 - 3.013.351,50 3.013.351,50 - 

 
*ПТО 2018 -Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2018. годину. 
*ПЗКП 2018 - Програм заједничке комуналне потрошње за 2018. годину. 
*ПТОХС 2018 - Програм текућег одржавања и реконструкције хидромелиорационог система за 2018. годину. 
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5. ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ ЗА 2018. 
ГОДИНУ 

 

1. Увод 

Одјељење за привреду и пољопривреду обавља послове локалне управе који 

се односе на: 

 припрему, израду и доношење програма привредног развоја општине; 

 анализу праћење и предлагање мјера у области привреде на подручју општине, 

а посебно у области пољопривреде, шумарства и водопривреде, занатско-

предузетничких дјелатности; 

 спровођење управног поступка за доношење рјешења из области занатско-

предузетничке дјелатности (трговина, угоститељство, занатство, услужне 

дјелатности, јавни превоз лица и ствари); 

 извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је 

извршавање повјерено Општини, а односни се на дјелокруг рада Oдјељења; 

 студијски и аналитички послови из области привреде (индустрија, трговина, 

угоститељство, туризам, занатство), пољопривреде, шумарства и 

водопривреде; 

 праћење закона и прописа из надлежности Одјељења; 

 учешће у раду комисија и израда нормативних и других аката из дјелокруга рада 

Одјељења; 

 најсложенији стручни и управно-правни послови у првостепеном поступку 

доношења рјешења за обављање предузетничке и пољопривредне дјелатности; 

 планирање привредног развоја и подстицаја развоја малих и средњих 

предузећа; 

 спровођење мјера подстицаја и унапређење мјера конкурентности у привреди и 

пољопривреди; 

 учешће у изради и провођење пројеката, мјера, студија и стратешких 

докумената; 

 организација и координација непосредне сарадње са приватним сектором, 

представницима малих, средњих и стратешких предузећа, те међународним 

организацијама за подршку приватном сектору, невладиним организацијама и 

другим асоцијацијама у оквиру овлаштења; 

 израда анализа, мишљења, информација и извјештаја из области привреде и 

пољопривреде; 

 предлагање мјера у циљу ажурности и експедитивности послова; 

 пружање стручне помоћи и савјетодавних услуга у области привреде и 

пољопривреде; 

 пружање помоћи и подршке постојећим инвеститорима у општини Градишка, 

односно, реализација Програма постинвестиционе подршке; 

 

Специфичну популацију представљају: физичка лица (предузетници и 

пољопривредни произвођачи), привредна друштва, регистрована пољопривредна 
газдинства и потенцијални инвеститори. 
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Рад Одјељења за приведу и пољопривреду је заснован на укупно 95 прописа, 
чији је преглед садржан у Листи екстерне и интерне документације. Структура прописа 
је сљедећа: 

1. Прописи Републике Српске - укупно 78 

2. Прописи Општине Градишка - укупно 13 

3. Прописи Босне и Херцеговине - укупно 4 

 

2. Сажетак 

Планом рада Одјељења за привреду и пољопривреду за 2018. годину 
предвиђено је спровођење 19 стратешких пројеката у оквиру 4 програма. 

У току 2018. године обављани су сљедећи послови: 

 Праћење и реализација програмских активности у надлежности Одјељења; 

 Рјешавање управних и осталних предмета из надлежности Одјељења; 

 Израда аката предвиђених програма рада Скупштине и Програм рада 

Начелника из надлежности Одјељења; 

 Праћење извршења буџета по програмима из надлежности Одјељења; 

 Ажурирање базе података из области привредних дјелатности и самосталног 

предузетништва; 

 Израда и спровођење Програма подршке развоју предузетништва у општини 

Градишка за 2018. годину кроз израду Правилника о поступку додјеле и исплате 

средстава из Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка 

за 2018. годину, објаву Јавног позива и рад Комисије за утврђивање 

испуњености услова за додјелу средстава; 

 Реализација Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у 

партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у 

пословању за 2018. годину; 

 Координација Прojeкта зaпoшљaвaњa млaдих (YEP) и Пројекта за подршку 

привредним друштвима у активностима обуке радне снаге, увођења 

сертификације и ресертификцаије стандарда квалитета и приступа тржиштима 

(WHAM); 

 Реализација Плана имплементације Програма постинвестиционе подршке и 

рада с инвеститорима у 2018. години; 

 Праћење стања у области нормативно правне дјелатности општинске службе и 

припрему нормативно-правне аката које доноси Начелник општине и Скупштина 

општине. 

 Израда Програма подршке развоју пољопривреде за 2018. годину и Правилника 

о начину и условима расподјеле средстава за подршку развоју пољопривреде и 

за депозите пољопривредних кредита за 2018. годину. 

 Израда Програма коришћења средстава од накнада за промјену намјене 

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од 

закупнине земљишта у својини Републике Српске за 2018. годину. 

 Активно смо учествовали у подјели регресираног дизел горива које је 

додјељено од стране ресорног министарства. Право на регресирано дизел 

гориво остварило је 1.644 пољопривредна газдинства (укупно одобрено 

1.330.670 литара), 1.196 газдинстава је блокирано због дугова по разним 

основама или не ажурирања података о коришћењу пољопривредног 

земљишта. 

 Подручје наше општине у три наврата (18.05, 13.06. и 01.09.2018. године) 

захватило је олујно невријеме праћено градом који је причинио велике штете на 

повртарским, ратарским и мањим дијелом на воћарским културама. Запримили 
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смо 187 захтјева, комисијски изашли на терен и записнички констатовали 

настале штете. Град је проузроковао материјалну штету у износу од 

4.811.174,25 КМ. 

 Током прољећа воћари са подручја наше општине су претрпјели штету од 

дрвенара. Комисија је изашла на лице мјеста и записнички констатовала штете 

од дрвенара код 67 воћара. Од дрвенара уништено је 513.125 садница и 

причињена је материјална штета у износу од 1.546.416,22 КМ. 

 Извршено је прикупљање података о броју пчелињих друштава на дан 30.03. и 

30.09.2018. године. 

 Обрада захтјева за остваривање премије за производњу и узгој пчела 

(Удружења пчелара “АМОРФА“ и “ПЧЕЛЕ – БИЉЕ”). 

 Током септембра активно смо припремали манифестацију Дани воћа 

„Поткозарје 2018“, која је одржана 14.09.2018. године у Горњим Подградцима 

(игралиште основне школе Младен Стојановић). На овој манифестацији 

учествовало је 116 излагача из Градишке, Србца, Рибника, Приједора, Козарске 

Дубице, Костајнице и Лакташа. 

 У сарадњи са Ресором за пружање стручних услуга Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, организовали смо „15. регионалну 

изложбу стоке“ 21.09.2018. године на Хиподрому у Градишци. Учествовало је 33 

узгајивача стоке са општине Градишка и 4 узгајивача са подручја општине 

Србац. 

 Водили смо активности око Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Градишка, који је 

накнадно поништен, те смо наставили активности око припреме новог. 

 Учествовали смо у активностима везаних за изградњу система за наводњавање 

за воћарску производњу у брдским подручјима наше општине и израде Основе 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Градишка. 

 Током године обрадили смо појединачне захтјеве упућене према ресорном 

министарству а на основу Правилника о условима и начину остваривању 

новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села 2018. године. Захтјеви су 

се односили за (пријаву това свиња, јунади, бројлера, куповину нове 

механизације, пластеника, система за наводњавање, музних уређаја, за 

изградњу нових и адаптацију постојећих објеката, подизање нових засада воћа 

и друго), а укупно је обрађено и прослијеђено 478 захтјева. 

 У области праћења појаве заразних и паразитских болести животиња у 2018. 

години на подручју општине Градишка прикупљени су подаци од општинског 

ветеринарског инспектора и извјештаји овлаштених ветеринарских организација 

о спровођењу дијагностичких испитивања животиња за период јануар – октобар 

2018. године.  

 На основу достављених података о појави заразне болести ветеринарског 

инспектора и података о обављању ветеринарске дјелатности ветеринарских 

субјеката на подручју општине Градишка, према Програму мјера здравствене 

заштите животиња Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у 

2018. години припремљена је „Информација о стању у области ветеринарске 

дјелатности са посебним освртом на кретање заразних и паразитских болести 

животиња на подручју општине Градишка“, која је у октобру 2018. године у 

складу са програмом рада Скупштине општине Градишка за 2018. годину 

разматрана и усвојена на 18. редовној сједници.  

 Везано за кретање заразних и паразитских болести животиња на подручју 

општине Градишка у 2018. години у марту је установљена Аујескијеве болест 

свиња на једној фарми у Петровом Селу, затим је у јуну на једном имању у 

Долини утврђен заразни ектим оваца, а у октобру је у једом домаћинству у 

Елезагићима потврђена бруцелоза оваца. Све утврђене заразне болести су на 

мјесту избијања сузбијене, а жаришта су санирана.  
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 Током новембра дијагностицирана је Америчка гњилоћа пчелињег легла у 

једном пчелињаку у Градишци, те је доказано присуство спора у узорцима меда 

узрочника америчке гњилоће. Болест није потврђена и пчелињак је под 

надзором ветеринарског инспектора до прољетног клиничког прегледа 

пчелињих друштава, који ће бити у марту или априлу 2019. године.  

 У току извјештајног периода припремљено је и објављено: 

o обавјештење за власнике и држаоце свиња о опасности од појаве Афричке 
куге свиња, 

o обавјештење за пчеларе о обавезном клиничком прегледу пчелињих 
друштава и дијагностичком узорковању ради испитивања на болест 
Америчку гњилоћу пчелињих друштава, 

o обавјештење за власнике малих преживара о вакцинацији против бруцелозе, 
o обавјештење за власнике живинарских фарми које узгајају врсте Gallus gallus 

о објави подзаконских аката за контролу живине на салмонелозу, 
o обавјештење о обиљежавању Свјетског дана бјеснила 28. септембра и 

обавезама власника паса и мачака у вези идентификације и регистрације 
паса и мачака, те бриге о њиховом здрављу и добробити,  

o обавјештење за становништво поводом наступајуће сезоне традиционалног 
припремања свињског меса (крмокољ), које је штампано у виду 
информативног летка, те путем ветеринарских организација и инфо-пулта 
општинске управе Градишка, подјељено заинтересованим лицима, 

o обавјештење о појави бруцелозе код оваца на подручју општине Градишка, 
o сва наведена обавјештења су објављена и путем званичне веб странице 

општине Градишка. 
 У Одјељењу за привреду и пољопривреду од 2013. године води се јединствени 

регистар паса и мачака на подручју општине Градишка. Све потребне податке 

везане за регистар достављају надлежне ветеринарске организације, које су и 

током 2018. године  подржавале вођење истог. 

 Одјељење је редовно одговарало на одборничка питања, постављена на 

скупштинским засједањима из дјелокруга своје надлежности. 

 Службеници одјељења били су ангажовани у раду Комисија према својим 

стручним  квалификацијама: 

o Комисија за случај настанака штета на пољопривреним усјевима (за 2018. 
годину); 

o Комисија за утврђивање испуњености општих услова за додјелу средстава 
из Програма подршке развоја пољопривреде за 2018. годину; 

o Комисија за утврђивање испуњености услова за додјелу средстава из 
Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2018. 
годину; 

o Комисија за категоризацију угоститељских објеката за приватни смјештај; 
o Комисија за додјелу средстава из Програма подстицаја економском развоју и 

запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку 
почетницима у пословању; 

o Комисија за оцјену пословних идеја у оквиру Пројекта запошљавања младих 
(YЕP пројекат); 

o Одбор Пројекта за подршку привредним друштвима у активностима обуке 
радне снаге, увођења сертификације и ресертификцаије стандарда 
квалитета и приступа тржиштима (WHAM пројекат). 
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3. Спроведене активности на реализацији Годишњег плана 
Одјељења за привреду и пољопривреду 

 

a. Активности произашле из стратешких и других програмских 

докумената  

У 2018. години Одјељење за привреду и пољопривреду радило је на припреми и 
реализацији четири програма које је усвојила Скупштина општине Градишка и то: 

1. Програм подршке развоју пољопривреде за 2018. годину, 
2. Програм коришћења средстава од накнада за промјену намјене 

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од 
закупнине земљишта у својини Републике Српске за 2018. годину, 

3. Програм подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2018. 
годину и 

4. Програм подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са 
МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању. 

Програмом подршке развоју пољопривреде за 2018. годину планирано је  
186.500.00,00 КМ. Реализација средстава Програма по врстама подстицаја приказана 
је у Табели 1. 

Табела 1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМA ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА 

2018. ГОДИНУ 

Бр. О П И С 

2017 2018 Разлика у 

реализацији 

2018/2017  
Реализовано Програм Реализовано 

Реализација 

у % 

1 

Депозити за 

пољопривредне 

кредите 

20.960,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

2 

Накнада штете на 

пољопривредним 

усјевима 

10.418,70 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

3 
Једнократне помоћи у 

случају угинућа 
15.300,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

4 

Подршка оснивању 

нових 

пољопривредних 

задруга и раду 

пољопривредних 

удружења 

12.600,00 11.000,00 10.600,00 96,36% 84,13% 

5 
Подршку одржавању 

манифестација 
37.073,50 50.000,00 53.884,31 107,77% 145,34% 

6 

Организовање 

стручних едукација, 

стручних екскурзија, 

посјета 

пољопривредним 

сајмовима и друго. 

12.374,10 6.500,00 6.170,00 94,92% 49,86% 

7 
Подршка капиталним 

инвестицијама 
39.253,48 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

8 

Подршка дугорочном 

развоју – инвестиције 

у биљној производњи 

0,00 59.000,00 51.855,15 87,89% 0,00% 

9 

Подршку директној 

производњи – 

сточарство 

0,00 35.000,00 33.567,00 95,91% 0,00% 
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Бр. О П И С 

2017 2018 Разлика у 

реализацији 

2018/2017  
Реализовано Програм Реализовано 

Реализација 

у % 

10 
Остали видови 

подршке 
751,04 25.000,00 18.852,73 75,41% 2.510,22% 

- УКУПНО 148.730,82 186.500,00 174.929,19 93,80% 117,61% 

       

Програмом коришћења средстава од накнада за промјену намјене 
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине 
земљишта у својини Републике Српске за 2018. годину планирано је укупно 30.003,00 
КМ. Реализација средстава Програма по врстама подстицаја приказана је у Табели 2. 

 

 

Табела 2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОД НАКНАДА 

ЗА ПРОМЈЕНУ НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ 

СВРХЕ И СРЕДСТАВА ОД  ЗАКУПНИНЕ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

Бр. О П И С 

2017 2018 

2018/2017 
Реализовано Програм Реализовано 

% 

реализације 

1 

Финансирање израде 

Основе заштите, уређења 

и коришћења 

пољопривредног 

земљишта општине 

Градишка 

0,00 27.372,00 27.372,38 100,00% 0,00% 

2 

Припремне радње у 

спровођењу поступка 

додјеле пољопривредног 

земљишта у својини 

Републике Српске 

посредством 

концесије/закупа  

0,00 2.631,00 2.931,40 111,42% 0,00% 

- УКУПНО 0,00 30.003,00 30.303,78 101,00% 0,00% 

 

Програмом подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2018. 
годину планирано је 150.000,00 КМ. Реализација средстава Програма по врстама 
подстицаја приказана је у Табели 3. 
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Табела 3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У 

ОПШТИНИ ГРАДИШКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

Бр. О П И С 

2017 2018 Разлика у 

реализацији 

2018/2017 
Реализовано Програм Реализовано 

% 

реализације 

1 
Ново запошљавање 

радника 
43.255,81  0,00 0,00 0,00% 0,00% 

2 

Покретање пословне 

дјелатности у текућој 

години 

15.789,47  0,00 0,00 0,00% 0,00% 

3 
Набавка опреме или 

софтвера 
24.929,08  90.000,00 67.481,67 74,98% 270,69% 

4 
Пословно савјетовање 

и увођење стандарда 
4.000,00  30.000,00 7.053,62 23,51% 176,34% 

5 
Подстицај за 

преквалификацију 
0,00  0,00 0,00 0,00% 0,00% 

6 Самозапошљавање 12.172,77  0,00 0,00 0,00% 0,00% 

7 

Пословно повезивање, 

организација студијских 

посјета и учешће на 

сајмовима у 

иностранству 

0,00 30.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

- УКУПНО 100.147,13 150.000,00 74.535,29 49,69% 74,43% 

 
 Подстицај за набавку опреме или софтвера у текућој години добило је 13 

корисника из подручја дјелатности: C Прерађивачка индустрија (10), H 

Саобраћај и складиштење (2) и G Трговина на велико и на мало; поправка 

моторних возила и мотоцикала (1). Укупна вриједност набављене опреме 

корисника подстицаја износи 754.094,91 KM. 

 За подстицај „пословно повезивање, организација студијских посјета и учешће 

на сајмовима у иностранству“ није било пријављених. 

 Подстицај за пословно савјетовање и увођење стандарда добила су 2 корисника 

из подручја дјелатности: C Прерађивачка индустрија и G Трговина на велико и 

на мало; поправка моторних возила и мотоцикала. Укупна вриједност предмета 

подстицаја износи 15.807,24 KM. 

 

Програмом подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са 
МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању планирано је 
50.000,00 КМ из Буџета општине Градишка и 25.000,00 CHF од МЕГ пројекта. Од 
укупно 6 пријављених на Јавни позив, 5 предузетника са сједиштем у општини 
Градишка, који су регистровани у 2017. години, добило је подстицај за набавку опреме 
у укупном износу од 55.965,46 KM. Укупна вриједност набављене опреме износи 
73.697,17 KM. 

 

б) Активности из редовне надлежности 

 

Управно рјешавање - Одјељење за привреду и пољопривреду као мјесно и 
стварно надлежно води првостепени управни поступак у области занатско-
предузетничке дјелатности и то: издавање рјешења о регистрацији предузетника и 
обављање предузетничких дјелатности за које законом није обавезно оснивање 
радње, оснивање заједничке радње предузетника, обављање предузетничке 
дјелатности у издвојеној јединици (у области трговине, угоститељства, занатства, 
саобраћаја, обављање старих умјетничких заната и пољопривредне дјелатности), 
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издавање рјешења о регистрацији привременог престанака обављања занатско-
предузетничке дјелатности и рјешење о регистрацији трајног престанка рада 
предузетника.  

Одјељење је између осталог надлежно и за вођење регистра предузетника за 
обављање занатско-предузетничке дјелатности, регистра чамаца по пребивалишту 
власника чамца и регистар за вршење превоза ствари за властите потребе.  

Извјештај о спроведеним управним поступцима у Одјељењу су приказани у 
табелама 4 и 5. 

 

Табела 4. УПРАВНО РЈЕШАВАЊЕ У ОДЈЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И 

ПОЉОПРИВРЕДУ (Lotus Notes) 

Бр. 
Област управног 

рјешавања 

Укупан 
број 

предмета у 
рјешавању 

Број 
ријешених 
предмета 

Број 
нерјешених 
предмета 

Предмети у којима је потупак покренут 
по службеној дужности 

Укупан број 
предмета у 
рјешавању 

Број 
ријешених 
предмета 

Број 
неријешених 

предмета 

1 
Упис у регистар 
чамаца 

83 83 0 0 0 0 

2 
Превоз за 
властите 
потребе 

174 174 0 0 0 0 

3 
Продужење 
радног времена 

3 3 0 0 0 0 

4 
Пољопривредна 
сагласност 

258 247 11 0 0 0 

5 
Централни 
регистар 
предузетника  

0 0 0 52 52 0 

- Укупно 518 507 11 52 52 0 
 

 

 

Табела 5. УПРАВНО РЈЕШАВАЊЕ У ОДЈЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И 

ПОЉОПРИВРЕДУ (ЈИС апликација) 

Бр. Област управног рјешавања 
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1 
Централни регистар 
предузетника 

7 13 140 15 181 11 218 585 

 

Предмети су ријешени у року прописаном одредбама Закона о општем 
управном поступку и Закона о занатско-предузетничкој дјелатности. 

Одјељење прати стање у области нормативно правне дјелатности општинске 
службе и припрема нормативно-правне акте које доноси Начелник општине и 
Скупштина општине.  
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У Одсјеку за привреду и предузетништво ради се на организацији израде 
Централног регистра предузетника у електронској форми. 

Из области пољопривреде у 2018. години на управно рјешавање укупно је 
запримљено  587 предмета, од тога 243 ријешене и 21 неријешена пољопривредна 
сагласност,  ријешено 101 Увјерење о обављању пољопривредне дјелатности по члану 
160. ЗУП-а 140. По програму развоја пољопривреде за 2018. годину позитивно је 
ријешено  205 захтјева, док 17 захтјева није ријешено јер исти нису у складу са 
наведеним програмом. 

 

Табела 6. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

Структура запослених према 
Правилнику о унутрашњој 

организацији и систематизацији 
радних мјеста 

Актуелна структура 
запослених према 
стручној спреми 

Актуелна структура 
запослених према полу 

Мушких Женских 

ВСС 10 ВСС 10 6 4 

ССС 2 ССС 2 1 1 

Укупно 12 Укупно 12 7 5 

 
 
Табела 7. СПРОВЕДЕНА УСАВРШАВАЊА ПО ТЕМАМА 

Спроведена усавршавања по темама Полазници 
Извођач обуке / 

организатор 

Јединствени информациони систем за 
регистрацију предузетника (ЈИС апликација) 

Јасминка Калајџија, 
Сњежана Бјелајац 

интерно 

Програм постинвестиционе подршке 
инвеститорима у Републици Српској 
(aftercare програм) 

Данило Шобот 

World Bank Group 
Sarajevo, 

Министарство за 
економске односе и 
регионалну сарадњу 

Техничка подршка партнерским јединицама 
локалне самоуправе у области 
унапријеђења рада локалне управе 

Бранко Стојнић, 
Данило Шобот 

UNDP, MEG пројекат 

Планирање и извјештавање 
Бранко Стојнић, 
Данило Шобот, 

Јасминка Гламочанин 
UNDP, MEG пројекат 

Семинар о успостављању специјализованих 
економских зона за функционере из Босне и 
Херцеговине, 2018 

Данило Шобот 
ТЕДА, Тијанђин, 

Министарство трговине 
НР Кине 

Организациона структура и функције у 
процесу управљања развојем 

Бранко Стојнић, 
Данило Шобот 

UNDP, MEG пројекат 

Услуге, сурадња са приватним и НВО 
сектором и транспарентност 

Бранко Стојнић, 
Данило Шобот 

UNDP, MEG пројекат 

Јачање капацитета локалних заједница за 
привлачење инвестиција 

Данило Шобот 

World Bank Group 
Sarajevo, 

Министарство за 
економске односе и 
регионалну сарадњу 

Бесповратна средства ЕУ и како их добити Предраг Сладојевић 
Далибор Дрљача, 

Пројекат КООП Локал 

Јавно-приватно партнерство Предраг Сладојевић 
Дијана Ђаковић, 

Пројекат КООП Локал 
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4. Образложење неостварених циљних вриједности индикатора 
реализације активности из Годишњег плана ЈЛС  

Програми из Плана рада су реализовани у складу са пријавама корисника. 
Остале активности су спроведене у складу са Планом рада. 

 

5. Закључци и препоруке 

 

У наредном периоду препоручује се: 

 Анализирати ефекте реализације програма из Плана и на основу тога 

планирати буџет и дефинисати циљеве у наредном периоду; 

 Поједноставити поступак пријаве за подстицај пословног повезивања, 

организације студијских посјета и учешћа на сајмовима у иностранству; 

 Завршити активности додјеле пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске путем закупа; 

 У Програм подршке развоју пољопривреде у наредној години додати подстицај 

за сертификацију пољопривредне производње; 
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6. Табеларни приказ реализације Годишњег плана Одјељења за привреду и пољопривреду 

 

Активности произашле из стратешких и других програмских докумената 

РБ 
ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, мјере и редовни послови 
Веза са 

Стратегијом 
Веза са 

програмом 

Резултати (у 
извјештајном периоду) 

Планирана средства Остварена/извршена средства 

Планирани Буџет ЈЛС УКУПНО 
Буџет 
ЈЛС 

Екстерни 
извори 

УКУПНО 
Буџет 
ЈЛС 

Екстерни 
извори 

1 
Подстицај изградњи заливних 

система 

СЦ – 1 П - 1 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 29.974,83 29.974,83 0,00 

2 
Подстицај изградњи противградних 

мрежа на засадима воћа 

СЦ - 1 П - 1 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.462,77 1.462,77 0,00 

3 
Подстицај изградњи система заштите 

од мраза на засадима воћа 

СЦ - 2 П - 1 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.194,41 1.194,41 0,00 

4 Подстицај набавке бокс палета 
СЦ - 1 П - 3 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Подстицај уговореној кооперантској 

производњи и откупу 

СЦ - 1 П - 2 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 19.223,14 19.223,14 0,00 

6 
Подстицај регистрованом узгоју 

квалитетно приплодних јуница 

СЦ – 1 П - 1 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 19.440,00 19.440,00 0,00 

7 
Подстицај регистрованом узгоју 

квалитетно приплодних назимица 

СЦ – 1 П - 1 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 6.710,00 6.710,00 0,00 

8 
Подстицај регистрованом узгоју 

квалитетних приплодних оваца и коза 

СЦ – 1 П - 1 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

0,00 1.960,00 1.960,00 0,00 

9 
Подстицај регистрованом узгоју 

пчела 

СЦ – 1 П - 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.457,00 5.457,00 0,00 

10 
Подршка одржавању манифестација 

“Градишка јесен 2018” 

СЦ – 1 П - 1 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 53.884,31 53.884,31 0,00 

11 

Подршка оснивању нових 

пољопривредних задруга и раду 

пољопривредних удружења 

СЦ – 1 П - 1 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 10.600,00 10.600,00 0,00 
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РБ 
ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, мјере и редовни послови 
Веза са 

Стратегијом 
Веза са 

програмом 

Резултати (у 
извјештајном периоду) 

Планирана средства Остварена/извршена средства 

Планирани Буџет ЈЛС УКУПНО 
Буџет 
ЈЛС 

Екстерни 
извори 

УКУПНО 
Буџет 
ЈЛС 

Екстерни 
извори 

12 

Подршка у организовању стручних 

едукација, стручних екскурзија, 

посјета пољопривредним сајмовима 

и друго 

СЦ – 1 П - 1 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 6.170,00 6.170,00 0,00 

13 Остали видови подршке СЦ – 1 П - 1 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.852,73 18.852,73 0,00 

14 

Подстицај набавке опреме или 

софтвера за унапређење технолошке 

опремљености 

СЦ - 2 П - 2 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 67.481,67 67.481,67 0,00 

15 

Подстицај пословном повезивању, 

организацији студијских посјета и 

учешћа на сајмовима у иностранству            

СЦ - 2 П - 2 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 
Подстицај пословном савјетовању и 

увођењу  стандарда 

СЦ - 2 П - 2 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 7.053,62 7.053,62 0,00 

17 

Подстицај економском развоју и 

запошљавању у партнерству са МЕГ 

пројектом кроз финансијску подршку 

почетницима у пословању 

СЦ - 2 П - 2 100.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 55.965,46 27.982,73 27.982,73 

18 

Програм коришћења средстава од 

накнада за промјену намјене 

пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе и средства 

од закупа земљишта у Својини РС за 

2018.годину 

СЦ - 1 П - 2 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 30.303,78 30.303,78 0,00 

А. Укупно стратешко-програмски приоритети 520.000,00 470.000,00 520.000,00 470.000,00 50.000,00 335.733,72 307.705,99 27.982,73 
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Активности из редовне надлежности 

РБ 
ПЛАНИРАНИ 

Пројекти, мјере и редовни послови 
Веза са 

Стратегијом 
Веза са 

програмом 

Резултати (у извјештајном 
периоду) 

Планирана средства Остварена/извршена средства 

Планирани 
Буџет 
ЈЛС 

УКУПНО 
Буџет 
ЈЛС 

Екстерни 
извори 

УКУПНО 
Буџет 
ЈЛС 

Екстерни 
извори 

1 
Праћење и реализација програмских 

активности у надлежности одјељења 
-   - 

припремљени 

документи (акта, 

одлуке, програми) 

-  - - - - - - 

2 
Рјешавање управних и осталних 

предмета из надлежности Одјељења 
-  -  

ријешени предмети 

у законском року 
-  - - - - - - 

3 

Израда аката предвиђених у 

програму рада Скупштине и 

Начелника из надлежности 

Одјељења 

-   - 

пријeдлог одлука, 

израда правилника, 

извјештаји и 

информације 

-  - - - - - - 

4 

Праћење извршења буџета по 

програмима из надлежности 

Одјељења 

-   - 

израда извјештаја о 

реализацији 

планираних 

средстава - по 

програмима 

-  - - - - - - 

5 

Ажурирање базе података из области 

привредних дјелатности и 

самосталног предузетништва - 

(континуирано) 

-   - 

ажурирање 

регистара и база 

података 

-  - - - - - - 

6 

Имплементација Програма 

постинвестиционе подршке и рада с 

инвеститорима 

СЦ – 2 ПЕР, П-2 

реализован План 

имплементације 

Програма 

постинвестиционе 

подршке и рада с 

инвеститорима у 

2018. години 

-  - - - - - - 

7 
ЈП “Противградна превентива 

Републике Српске” а.д. 
- - - -  74.500,00 74.500,00 0,00 74.500,00 74.500,00 0,00 

8 
Издаци за набавку постројења и 

опреме 
- - - -  10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

Б. Укупно редовни послови - - 84.500,00 84.500,00 0,00 84.500,00 84.500,00 0,00 
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Рекапитулација финансијских средстава остварених активности у извјештајном периоду 

Одјељење за привреду и пољопривреду 
Планирана средства Остварена/извршена средства 

УКУПНО Буџет ЈЛС Екстерни извори УКУПНО Буџет ЈЛС Екстерни извори 

А. Укупно стратешко-програмски приоритети 520.000,00 470.000,00 50.000,00 335.733,72 307.750,99 27.982,73 

Б. Укупно редовни послови 84.500,00 84.500,00 0,00 84.500,00 84.500,00 0,00 

УКУПНО (А+Б) 604.500,00 554.500,00 50.000,00 420.233,72 392.250,99 27.982,73 
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6. ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
1. Увод 
 

Oдјељење за друштвене дјелатности обавља послове локалне управе 
који се односе на припрему, израду и доношење програма друштвеног развоја 
општине, анализу, праћење и предлагање мјера у области друштвених 
дјелатности на подручју општине, а посебно у области образовања, здравствене 
и социјалне заштите, културе, спорта, информисања, младих и религије, 
демографије, невладиног сектора, извршавање закона, других прописа и 
општих аката Републике чије је извршавање повјерено Општини, а односи се на 
дјелокруг рада одјељења. 

Одјељење за друштвене дјелатности има два одсјека: Одсјек за спорт, 
културу, омладину и НВО и Одсјек за образовање, здравство и социјалну 
заштиту. 

Одјељење за друштвене дјелатности обавља сљедеће послове: Додјелу 
средстава за спорт, праћење и контрола извјештаја; додјелу средстава за 
културу по конкурсу и захтјеву; вођење управних поступака из домена које 
покрива Одјељење; координацију у организацији разних манифестација од 
значаја за општину; осигурање неосигураних лица; додјелу средстава за НВО и 
Омладинске организације по конкурсу за дате пројекте и захтјеву, додјелу 
средстава–једнократна новчана помоћ социјално угроженим грађанима, 
мртвозорство – накнаду за извршен преглед умрлих лица ван здравствене 
установе; додјелу средстава–једнократна новчана помоћ за обављање 
вантјелесне оплoдње; додјелу средстава у области информисања и религије, 
додјелу стипендија и суфинансирање превоза ученика. 

Прописи који уређују ове процесе су сљедећи: Одлука о 
критеријумима,начину и поступку расподјеле средстава невладиним 
организацијама („Службени гласник општине Градишка“,број 1/06 и 4/13), 
Правилник о условима и начину расподјеле средства по захтјеву удружења која 
дјелују на подручју општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“, 
број 3/16), Одлука о условима и начину додјеле једнократне новчане помоћи 
социјално угроженима („Службени гласник општине Градишка“, број 5/18), 
Правилник о расподјели финансијских срредстава за спорт на простору 
општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“, број 4/13, 1/14, 1/17 
и 1/18), Правилник о субвенционирању превоза ученика основних и средњих 
школа са подручја општине Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“,број 5/18 и 0/19), Одлука о стипендирању студената са подручја 
општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“, број 11/13, 8/14, и 
8/17), Одлука о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите 
пензионера до 65.година старости („Службени гласник општине Градишка“ ,број 
15/18), Правилник о расподјели средстава НВО и омладинским организацијама 
по јавном позиву у складу са ЛОД методологијом („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/13), Правилник о додјели једнократне новчане помоћи за 
обављање асистиране репродукције („Службени гласник општине Градишка“, 
број 3/14 и 13/18), Правилник о критеријумима начину и поступку расподјеле 
средстава организацијама и дјелатностима у области културе („Службени 
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гласник општине Градишка“, број 2/14), Одлука о именовању мртвозорника за 
преглед умрлих и утврђивање времена и узрока смрти лица изван здравствене 
установе („Службени гласник општине Градишка“,број 2/14 и 0/19), Правилник о 
критеријумима и поступку за додјелу средстава гранта удружењима од 
интереса за општину Градишка („Службени гласник општине Градишка“, број 
6/18), Правилник о расподјели средстава резерве за стипендирање стдената 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 3/18), Одлука о осигурању 
неосигураних лица („Службени гласник општине Градишка“, број 6/18), 
Правилник о додјели награда најбољим просвјетним радницима („Службени 
гласник општине Градишка“, број 14/18). 
 
 
 

2. Сажетак 
 
Образовање 

На подручју општине процес образовања одвија се кроз рад седам 
основних школа, три средње школе, основну музичку школу и високу школу за 
пословни менаџмент.(од 01.10.2018.год.Висока школа за пословни менаџмент 
престала је са радом). 

У складу са Законом о средњим школама, у 2018. години обезбијеђена су 
средства за финансирање материјалних трошкова средњих школа. Такође, дио 
средстава издваја се на име интервентних помоћи школама за инвестиционо 
одржавање и суфинансирање школских такмичења. 

У 2018.години, Општина поред ресорног министарства учествује у 
финанисирању продуженог боравка у основним школама са износом од 31.190 
КМ. 

Обезбијеђена су средства за финансирање и суфинансирање превоза 
ученика. У 2018. години на основу Правилника о субвенционирању превоза 
право на бесплатан превоз остварила су 390 ученика средњих и 25 ученика 
основних школа (дјеца са посебним потребама). Предвиђена ставка у буџету 
Општине за ове намјене, у 2018.години, била је 180.000 КМ. 

У 2018 години, Начелник општине је додијелио новчане награде 
ученицима генерације и вуковцима са подручја наше Општине. Награђена  су  
32 ученика од којих су 11 ученици генерације. 

Такође су награђени и најбољи просвјетни радници на подручју општине 
Градишка. 

По први пут на билборду у центру града истакнуте су слике са именима 
ученика генерације свих школа са подручја наше Општине. 

Општина је у 2018. години финансирала набавку дидактичког материјала 
у вриједности од 2.000 КМ за ученике из вишечланих породица (40 ученика). 

Стипендирање студената у претходној години вршено је у складу са 
Одлуком о стипендирању студената на високим школама и факултетима. Право 
на стипендију остварио је 161 студент, односно сви студенти који су испунили 
основне услове прописане Правилником о стипендирању стдената. 
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У области предшколског образовања и дјечије заштите, из Буџета 
Општине суфинансиран је рад Предшколске установе „Лепа Радић“. Кроз разне 
програме васпитно-образовног рада предшколске установе обухваћено је 380 
дјеце са подручја општине. 

 

Здравство 

На основу анализе података везаних за здравствену заштиту, стање у 
области здравства на подручју општине, посматрајући првенствено могућност 
становништва да оствари право на здравствену заштиту по основу здрвственог 
осигурања, као и ниво и обим здравствених услуга које здравствене установе 
пружају корисницима је на високом нивоу.  

Здравствене установе су кроз адекватну кадровску попуњеност, изградњу 
нових и адаптацију постојећих пословних објеката и опремања истих 
обезбиједиле услове за савремени рад. 

Носиоци здравствене заштите на подручју општине су још увијек 
здравствене установе у државном сектору.  

Здравствене услуге у приватним специјалистичким амбулантама и 
апотекама  становништву се пружају под истим условима као и у јавним 
здравственим установама (уколико су исте потписале уговор са Фондом за 
здравствено осигурање за рефундирање трошкова за пружање услуга 
осигураним лицима). Уколико исте нису потписале уговор са Фондом,  врши се 
директна наплата од корисника услуга, без обзира на здравствено осигурање. 

Када говоримо о могућностима здравствене заштите, тренутно је мали 
проценат лица која нису у могућности да се осигурају кроз неки вид 
здравственог осигурања (углавном су у питању лица која живе на подручју наше 
општине, а нису стекла држављанство или су корисници ино-пензија и не желе 
исте остваривати путем фонда ПИО). 

Цијенећи свеукупно стање у овој области, у 2018. години Општина је 
издвојила дио средстава за финансирање осигурања неосигураних лица, (22 
просјек на мјесечном нивоу), у износу од 9207 КМ, као и средства за једнократне 
помоћи у лијечењу тешко обољелих лица, те средства за помоћ женама у вези 
са планирањем породице (суфинансирање трошкова вантјелесне оплодње). У 
току 2018. године одобрено је пет захтјева за суфинансирање вантјелесне 
оплодње од по 1.000 КМ. 

Обезбијеђена су и средства за финансирање провођења превентивних 
активности на подручју општине у циљу одржавања и побољшавања хигијенско-
епидемиолошке ситуације. 

Такође, у буџету општине Градишка за 2018.годину планирана су и 
средства за финансирање примарне здравствене заштите пензионера до 65. 
година старости на годишњем износу од 65.000 КМ, с циљем побољшања 
здравственог и материјалног положаја ове популације. 
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Социјална заштита 

Социјална заштита становништва на подручју општине у складу са 
Законом, обавља се кроз рад установе Центар за социјални рад.  

На основу праћења и анализе  облика социјалног стања, кроз рад 
установа и надлежних институција,  дефинисани су приоритети и мјере 
социјалне заштите и учињени максимални напори да се удовољи захтјевима 
социјалних категорија становништва у рјешавању основних животних функција 
(почев од стамбеног збрињавања, лијечења, прехране, огрјева, школовања 
дјеце и слично). 

Дио средстава издвојен је за једнократне помоћи за превазилажење 
тешких социјалних ситуација појединцима који нису у могућности да користе 
помоћ од Центра за социјални рад или им је та помоћ недовољна. 

У 2018. години позитивно је рјешено око 300 захтјева који су се односили 
на помоћи појединцима који се налазе у тешкој материјалној ситуацији. 

Култура 

Основни носилац културних активности у 2018. години била је Јавна 
установа Културни центар Градишка. Дјелатност Културног центра обухвата рад 
умјетничких друштава или група, књижевно и музичко стваралаштво, позоришну 
и филмску умјетност и галеријску дјелатност. Значајан допринос културним 
дјелатностима имали су ЈУ Народна библиотека, ЈУ Завичајни музеј Градишка, 
„Град позориште“, КУД „Коловит“ и бројна друга удружења и појединци. 

У марту 2018. године Општина је расписала Конкурс за расподјелу 
средстава удружењима и умјетницима на основу програма/пројеката који се 
спроводе и интересу и на подручју општине Градишка. 

У 2018. години Општна је издвојила 47.100 КМ за учешће у финансирању 
рада културних организација и дјелатности, те је била покровитељ свих 
значајних културно-забавних манифестација од којих је важно напоменути:
„Зимски град“ (децембар - јануар); „Светосавска академија“ (јануар); 
Представљање часописа „Градишки зборник“ (децембар); „Дан општине 
Градишка“ (април); „Књижевни сусрети на Козари“ (јули); „Ликовна колонија“
(август), те бројне друге културно-забавне манифестације у току године.  

Спорт 

На подручју Општине, у 2018. години, активно је дјеловало 80 спортских 
организација: 26 фудбалских клубова, 43 клуба дворанских и других спортова и 
11 спортских асоцијација.  

Вриједно је истаћи да је Куглашки клуб „Козара“ у женској конкуренцији 
освојио прво мјесто у Премијер лиги Босне и Херцеговине. 

„ЖОК Козара“ се пласирао у прву лигу Републике Српске као и „ОРК 
Козара“. 
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Поред редовних лигашких и турнирских такмичења, током 2018. године, 
организоване су бројне спортске манифестације: „Избор спортисте Градишка 
2018. године” (децембар), “Градишки полумаратон“, „Бициклијада“, као и бројни 
турнири међународног, републичког и општинског нивоа у разним видовима 
спорта. 

Почетком 2018.године одржане су Мале олимпијске игре кроз лига 
такмичење у кошарци и одбојци на нивоу свих основних и средњих школа са 
подручја наше општине,гдје је учешће узело око 300 дјечака и дјевојчица. 

Овај пројекат Општина је реализовала у сарадњи са Министарством 
породице,омладине и спорта РС у циљу повећања масовности бављења спорта 
међу омладином. 

Такође у 2018.години донесен је и усвојен Програм развоја спорта на 
подручју општине Градишка за период 2018-2022.године. 

Рад спортских организација детаљније се обрађује у Информацији о 
стању у области спорта на подручју општине Градишка. 

 
 

Статус младих на подручју општине Градишка и невладин сектор 

Положај и статус младих у друштву један је од битних показатеља 
функционисања друштвено-политичке заједнице.  

У складу са раније усвојеном Омладинском политиком, с циљем 
побољшања положаја младих, реализоване су одређене активности и то: 
успостављање волонтерских програма за младе у културним активностима, 
подржан је рад волонтерског сервиса. 

У 2018. години расписан је Конкурс за расподјелу средстава НВО и 
омладинским организацијама по пројектима у складу са ЛОД методологијом. 

ЛОД методологија подразумијева методолошки приступ за транспарентну 
расподјелу јавних фондова намјењених организацијама цивилног друштва. 

Овај приступ има за циљ да комбинује препоруке ЕУ у управљању 
пројектним циклусом, те да осигура инструменте за ефикасно трошење јавних 
фондова. 

Локална управа максимализује сарадњу са грађанима тако што укључује 
цивилни сектор на начин да се реализацијом пројеката један дио друштвених 
проблема рјешава. 

Општина Градишка је у 2018. години, као и претходних година, 
сарађивала са невладиним организацијама кроз узајамне активности и 
континуирану помоћ у материјалном и стручном погледу. 
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3. Спроведене активности на реализацији Годишњег плана 
рада Одјељења за друштвене дјелатности за период 
01.01.2018.-31.12.2018.године 

 

3.1 Активности произишле из стратешких и других програмских 
докумената  

 
1.Суфинансирање спортских и културних манифестација 

У току 2018.године подржане су све значајне културно-спортске 
манифестације како у урбаном тако и у руралном дијелу општине чиме је 
друштвени живот у нашој општини учињен садржајним и квалитетнијим. 
Подржане су бројне спортске манифестације од којих су неке и међународног 
карактера које су укључиле велики број дјеце и омладине: Градишки 
полумаратон, Бициклијада, Међународни фудбалски турнир пионира „Старс 
2018“, Међународно такмичење у кајак кануу, турнир у кошарци „Streetball“ и 
други. 

Важно је напоменути  да је Општина Градишка преко Одјељења за 
друштвене дјелатности у сарадњи са Туристичком организацијом Градишка, ЈУ 
Завичајни музеј Градишка и ЈУ Културни центар Градишка  направила богат 
програм „Градишког љета 2018“, „Градишке јесени 2018“ и „Зимског града“. 

 
2.Подршка пројеката НВО и омладинских организација 

У априлу 2018.године расписан је Конкурс за додјелу средстава НВО и 
омладинским организацијама по ЛОД методологији. 

Локална управа максимализује сарадњу са грађанима тако што укључује 
и цивилни сектор на начин да се реализацијом пројеката један дио друштвених 
проблема рјешава. 

 
3.Финансирање партиципације за пензионере до 65 година старости и 
осигурање неосигураних лица 

У 2018. години Општина је предвидјела ставке у буџету за ове намјене 
чиме директно доприноси унапређењу здравствене заштите становништва. 

 

3.2. Активности из редовне дјелатности 

 
1.Суфинансирање спортских клубова и културних организација 

У 2018. години Општина је  из предвиђене буџетске ставке редовно        
финансирала 48 спортских клубова. (Програм финансирања спорта на подручју 
општине Градишка). 

Такође спроведен је  Конкурс за додјелу средстава удружењима и 
умјетницима на основу програм/пројекта који се спроводе у интересу и на 
подручју општине Градишка. 



95 

Право на финансирање програм/пројеката у складу са правилником 
остварило је осам  културних организација и четири удружења. 

 
2.Суфинансирање превоза ученика средњих и основних школа у складу са 
правилником 

Обезбијеђена су средства за финансирање и суфинансирање превоза 
ученика. У школској 2018/19. години на основу Правилника о субвенционирању 
превоза право на бесплатан превоз  остварила су укупно 390 ученика средњих 
и 19 ученика основних школа (дјеца са посебним потребама).Такође,по основу 
истог правилника Општина је учествовала у суфинансирању превоза 163 
ученика средњих школа из социјално угрожених породица. 

 
3.Додјела студентских стипендија по конкурсу 

Стипендирање студената у школској 2018/19.години години вршено је у 
складу са Одлуком о стипендирању студената на високим школама и 
факултетима. Право на стипендију остварио је 161 студент, односно сви 
студенти који су испунили основне услове прописане Правилником о 
стипендирању стдената. 

 
4.Додјела једнократних новчаних помоћи социјално угроженима 

 
 

5.Додјела једнократне новчане помоћи за обављање асистиране репродукције 

У првој половини 2018.године комисија је у складу са Правилником о 
додјели једнократне новчане помоћи за  обављање асистиране репродукције 
одобрила пет захтјева за суфинансирање асистиране репродукције (вјештачке 
оплодње). 

 
6.Израда Плана рада и израда Извјештаја о раду 

 

Према утврђеном плану одјељења у току 2018.године све активности су 
извршене. 

Постоје активности које се по својој динамици спроводе током читаве 
године. 
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Извјештај о управном рјешавању 

 

Област управног 
рјешавања 

Укупан број 
предмета у 
рјешавању 

Број рјешених 
предмета и % 

Број нерјешених 
предмета и % 

Спорт 175 175 (100%) 0 (0%) 

Култура 83 81(98%) 2 (2%) 

Образовање 437 417 (95%) 20 (5%) 

Здравство и 
соц.заштита 

634 616 (97%) 18 (3%) 

НВО и омладина 109 89 (82%) 20 (8%) 

Укупно 1438 1378 (96%)          60 (4%) 

 
 
 

4. Образложење неостварених циљних вриједности 
индикатора реализације активности из Годишњег плана ЈЛС 

 

Према утврђеном плану Одјељења у 2018. години све активности су 
извршене. Постоје активности које се по својој динамици спроводе током читаве 
године. 

 
 

5. Закључци и препоруке 
 

Приликом остваривања задатих циљева средства у буџету за 2018.годину 
су реално испланирана. 

Сва удружења која се финансирају директно путем грантовских средстава 
прописно су правдала добијена средства путем извјештаја. 

Како ову област и процесе рада у одјељењу регулише већи дио аката 
(Правилника и Одлука) код којих је запажено да имају одређених недоречености 
у току 2018 године извршена је измјена истих, те донесен је Програм развоја 
спорта за период 2018-2022. година. 

Посебно се то односи на: Одлуку о додјели једнократних новчаних 
помоћи социјално угроженим лицима, Правилник о субвенционирању превоза 
ученика, Правилник о расподјели средстава резерве за стипендирање 
студената, Правилник о критеријуму и поступку за додјелу средстава гранта 
удружењима од интереса за општину Градишка. 

Донесена је и усвојена Одлука o критеријумима, условима и начину 
утврђивања статуса удружења од интереса за Општину Градишка. 
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6. Табеларни приказ реализације Годишњег плана ОУ 
 

 
Активности произишле из стратешких активности 
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Резултати (у извјештајном периоду) Планирана средства Остварена/извршена средства 

Планирани Остварени УКУПНО 
Буџет 
ЈЛС 

Екстерн
и извори 

УКУПНО 
Буџет 
ЈЛС 

Екстерни 
извори 

1. 

Суфинансирање 
спортских и културних 
манифестација 

СЦ.3 

Унапређење 
спортско 
рекреативних 
активности 

  
Одржано 46 спортских и 
23  културнe 
манифестацијe 

147900 147900   105500 105500   

2. 

Подршка пројектима  
НВО и омладинским  
организацијама 

СЦ.3 

Јачање 
волонтеризма 
и друштвеног  
активизма 

  

Финансирана су  4 
пројекта по конкурсу уз 
примјену ЛОД 
методологије 

32000 32000   21660 21660   

3. 

Укључивање дјеце 
и младих у спортске 
активности 

СЦ.3 

Унапређење  
спортских и  
образовних  
активности 

 

Одржане Мале 
олимпијске игре РС на 
нивоу свих основних и 
средњих школа-Укључено 
у пројекат преко 300 
дјеце. 

30000 30000   39000 39000   

4. 

Финансирање  
партиципације  
пенз.до 65.год.старости 

СЦ.3 

Унапређење  
здравствене  
заштите 
становништва 

  
Обухваћено 950 
пензионера 

65000 65000   65000 65000   

5. 
Осигурање неосигураних 
лица 

СЦ.3 

Унапређење  
здравствене  
заштите 
становништва 

  
Обухваћено у просјеку 12 
лица на месечном нивоу 

20000 20000   9207 9207   

Укупно стратешко-програмски приоритети 
 294900 294900  240357 240357  
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Активности произишле из редовних послова 

 

Р
. 

б
р

- ПЛАНИРАНИ 
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послови 

В
е
з
а
 с

а
 

С
т
р

а
т
е

ги
јо

м
 

В
е
з
а
 с

а
 

п
р

о
гр

а
м

о
м

 

Резултати (у извјештајном периоду) Планирана средства Остварена/извршена средства 

Планирани Остварени УКУПНО 
Буџет 
ЈЛС 

Екстерн
и извори 

УКУПНО 
Буџет 
ЈЛС 

Екстерни 
извори 

1. 

Сифинансирање 
спортских 
клубовакултурних 
орган.и НВО сектора 

   

Редовно је 
суфинансирано је 47 
спортских клубова,12 
културних организација и 
удружења 

731500 731500  707000 707000  

2. 

Суфинансирање превоз 
ученикасредњих и 
основних школа 

   309 ученика 180000 180000  188223 188233  

3. 
Додјела студентских 
стипендија 

   191 студент 250000 250000  228000 126500  

4. 

Додјела једнократних 
новчаних помоћи 
соц.угроженима 

   334 захтјева одобрено 80000 80000  76996 76996  

5. 

Додјела једнократних 
новчаних помоћи за 
обављање асистиране 
репродукције 

   5 захтјева одобрено 15000 15000  5000 5000  

6. 

Израда плана 
одјељења и израда 
извјештаја о раду 

          

Укупно редовни послови 
 1256500 1256500  1205219 1205219  

 
 
Рекапитулација финансијских средстава остварених активности у извјештајном периоду 

 
А. Укупно стратешко-програмски приоритети  

294900 294900  240357 24357 - 

Б. Укупно редовни послови  
1256500 1256500  1205219 1205219 - 

У К У П Н О   С Р Е Д С Т А В А (А + Б):  
1551400 1551400  1445576 1445516 - 
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Унутрашња организација 

 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста општине Градишка предвиђен је довољан број извршилаца са 
одговарајућом квалификационом структуром, укупно _8__ радних мјеста и то: 

 

 
Структура 

запослених према  
Правилнику о 
унутрашњој 

организацији и 
систематизацији 

радних мјеста 

 
 

Актуелна структура 
запослених према 
стручној спреми 

Актуелна структура 
запослених према полу 

Мушких Женских 

ВСС 6 ВСС 6 4 2 

ВСС 
180 

0 ВСС180 0 0 0 

ВШ 1 ВШ 1 1 0 

СС 1 СС 1 0 1 

ВК  0 ВК 0 0 0 

Укупно: 8                          Укупно:   8                      5 3 

 

 

Похађане едукације у 2018.години: 

1. BEGIN (Catania, Италија) – радионица “Активности и планови на затварању 
колективних смјештаја“ (број полазника 1.) 

2. ROMACTED (Сарајево) – конференција „Рјешавање проблема ромске 
популације“ (број полазника 1.) 

3. SMILE (Игало,Херцег Нови) - пројекат „Заштита животне средине кроз 
инклузију“ (број полазника 1.)  
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7. ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ ЗА 2018. 
ГОДИНУ 

 

1. Увод 
 

Скупштина општине, је на сједници одржаној 27.12.2017.године разматрала 
и усвојила Програм борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата 
на подручју општине Градишка за 2018. годину, (у даљем тексту: Програм). 
Програм,  по коме је Oдјељење за борачко-инвалидску заштиту радило, као дио 
свеукупне заштите ових категорија грађана са локалног нивоа, првенствено има за 
циљ да обухвати и оне облике допунске заштите који нису прописани 
одговарајућим прописима из ове области, предвиди одговарајућа средства и 
одреди динамику и носиоце активности у њиховој реализацији. 

Програм, по својој природи  је имао претежно социјални карактер и 
реализовао се кроз различите облике помоћи лицима из реда ових категорија и 
другим корисницима борачко-инвалидске заштите. Дио средстава у Програму, 
планиран је за трошкове на изради Монографије погинулих бораца са територије 
општине Градишка. За ове намјене плаћено је 12.269,94 КМ. Као и сваке године у 
Програму су планирана средства за помоћ у адаптацији или изградњи 
појединачних објеката за становање породица погинулих бораца, ратних војних 
инвалида, породица умрлих ратних војних инвалида, бораца те породица умрлих 
бораца.  За реализацију програмских активности ребалансом буџета општине 
Градишка предвиђено је 438.200 КМ. 

 

 2017 2018 индекс 

1. 2. 3. 4. 
предвиђено 418.000,00 438.200,00 105 

 
 

Програмом предвиђена средства кориштена су за сљедеће намјене: 

Помоћи корисницима и другим носиоцима борачко инвалидске 
заштите 

282.200,00КМ 

Подршка раду удружења  140.000,00КМ 
Израда Монографије о погинулим борцима 16.000,00 КМ 
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2. Сажетак 
 

Средства помоћи корисницима из реда борачких категорија и другим 
носиоцима борачко-инвалидске заштите у износу од  282.200,00  КМ, су повећана у 
односу на претходни период што је видљивo из сљедеће табеле. 

 2017 2018 индекс  

1. 2. 3. 4. 

Укупно 273.000,00 282.200,00 103 

и кориштена су за сљедеће намјене: 

Помоћ у стамбеном збрињавању 

Укупан број захтјева по свим категоријама..........    446 

Одобрено укупно ….................................................    97 

За ове намјене утрошено је укупно 99.950 КМ. 
 

 2017 2018 индекс 

1. 2. 3. 4. 

Укупан износ  130.000,00 99.950,00 77 

 

Новчане помоћи 

Помоћ по овом основу, у складу са Програмом борачко-инвалидске заштите, 
помоћ је одобрена за 945 корисника, за ове намјене утрошено је 122.655,60 КМ, те 
када се дода износ од 20.000,00 КМ који је уплаћен на рачун Фондације 
Солидарност, укупно за ове намјене утрошено је 142.695,60 КМ. 

 2017 2018 индекс 

1. 2. 3. 4. 

„Солидарност“ 20.000,00 20.000,00 100 

Број корисника 617 945 153 

Износ 98.150,00 142.696,00 145 

 

Надокнада дијела трошкова сахране 

За ове намене утрошено  је 5.250,00 КМ. 
 

 2017 2018 индекс  

1. 2. 3. 4. 

Укупан износ  10.750,00 5.250,00 49 
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Помоћ за изградњу или одржавање спомен обиљежја 

За ове намјене утрошено је 11.365,00 КМ. 
 

 2017 2018 индекс  

1. 2. 3. 4. 

Укупан износ 
надокнаде 

18.126,00 11.365,00 66 

 

Обиљежавање значајних датума, годишњица и помена 

За ову намјену утрошено је 15.295 КМ. 
 

 2017 2018 индекс  

1. 2. 3. 4. 

Укупан износ 
надокнаде 

15.295,00 19.400,00 127 

 
 

3. Спроведене активности на реализацији Годишњег плана  
 

Помоћ у стамбеном збрињавању   

У 2018. години наставило се са пружањем помоћи у рјешавању стамбених 
питања категорија проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата. 

Додјела средстава се вршила у складу са Правилником о додјели новчаних 
помоћи намјењених за рјешавање стамбених питања породица погинулих и 
несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних 
војних инвалида и бораца  ("Службени гласник општине Градишка" број 04/18). 

Предвиђена средства могу се користити за градњу или адаптацију властитих 
стамбених објеката. Средства помоћи износе до 6.000,00 КМ за градњу, односно 
до 3.000,00 КМ за адаптацију стамбеног објекта.  

Расподјела је извршена на следећи начин: 

1. Породице погинулих бораца:  
Укупно пристигло захтјева 66 
Позитивно ријешено 16 
Укупно исплаћено 16.750,00КМ 

2. Ратни војни инвалиди од 1. 
до 4. Категорије: 

 

Укупно пристигло захтјева 14 
Позитивно ријешено 3 
Укупно исплаћено  4.200,00 КМ 

3. Ратни војни инвалиди од 5. 
до 10.категорије: 

 

Укупно пристигло захтјева 71 
Позитивно ријешено 14 
Укупно исплаћено 13.500,00КМ 
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4. Борци  
Укупно пристигло захтјева 264 
Позитивно ријешено 60 
Укупно исплаћено 59.500,00КМ 

5. Породице умрлих бораца:  
Укупно пристигло захтјева 25 
Позитивно ријешено 3 
Укупно исплаћено 4.000,00 КМ 

6. Породице умрлих ратних 
војних инвалида: 

 

Укупно пристигло захтјева 6 
Позитивно ријешено 2 

 Укупно исплаћено 2.000,00 КМ 

8. Укупан бројзахтјева по свим 
категоријама: 

446 

9. Одобреноукупно: 97 
10 Укупан одобрени износ: 99.950,00 КМ 

 

За трошкове додјеле новчаних помоћи намјењених за рјешавање стамбених 
питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида 
и умрлих бораца, ратних војних инвалида и бораца утрошено је 99.950,00 КМ. 
Комисија је све одлуке донијела једногласно. 

 2017 2018 индекс  

1. 2. 3. 4. 

Укупан износ  130.000,00 99.950,00 77 

 

Новчане помоћи: 

На основу захтјева, најугроженијим лицима из реда борачких категорија и 
цивилних жртава рата може се одобрити једнократна новчана помоћ. Помоћ се 
одобрава у складу са Правилником о условима и поступку одобравања средстава 
помоћи у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата 
("Службени гласник општине Градишка" број 04/18). 

Помоћ се може одобрити првенствено за: 

 лијечење, 

 партиципацију дијела трошкова при куповини лијекова ван одобрене листе, 

 набавку ортопедских помагала, 

 плаћање дијела трошкова становања, 

 школовање дјеце погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата (набавка 
уџбеника, школског прибора и др.) 

 помоћ одређеним категоријама из реда учесника и бораца НОР-а и 

 остале потребе ових корисника. 
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Код утврђивања основаности захтјева цијени се првенствено: 

 статус подносиоца захтјева 

 укупна примања породице по свим основама, 

 број чланова породице неспособних за привређивање, 

 здравствена и старосна ситуација, 

 број дјеце на школовању, 

 стамбена ситуација, 

 препорука интересних организација и  

 коришћење помоћи по истом основу код другог органа 
 

Одлуку о одобравању новчане помоћи доноси Начелник општине на 
приједлог комисије коју именује Начелник општине од представника Борачке 
организације општине Градишка, Општинске организације породица погинулих и 
несталих бораца Градишка (у даљем тексту: интересне организације) и радника 
Одјељења. Помоћ по овом основу може се одобрити до 200,00 КМ, односно у 
изузетно тешким ситуацијама до 500,00 КМ. 

Дио предвиђених средстава за ове намјене, конкретно 20.000 КМ уплаћено 
је Борачкој организацији као подршка раду фондације „Солидарност“ у складу са 
потписаним протоколом о заједничком финансирању Програма помоћи борачким 
категоријама општине Градишка у 2018. години између Општинске управе и 
Борачке организације Градишка, у складу са Правилником о условима и поступку 
одобравања средстава помоћи у области борачко-инвалидске заштите и заштите 
цивилних жртава рата. 

Фондација Солидарност је обезбиједила уџбенике, стипендије те помоћ за 
одлазак на екскурзију за ученике из борачких категорија. Такође су организовали 
бањско-климатско лијечење, набавку огрева, једнократне новчане помоћи и помоћ 
за изградњу стамбених јединица за своје чланове. 

Помоћ по овом основу, у складу са Програмом борачко-инвалидске заштите, 
одобрен је у случају 945 захтјева корисника, за ове намјене утрошено је 122.695,60 
КМ, значи укупно 142.695,60 КМ. 

 2017 2018 индекс  

1. 2. 3. 4. 

„Солидарност“ 20.000 20.000 100 

Број одобрених 
захтјева 

617 945 153 

Износ 98.150,00 142.696,00 145 
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Надокнада дијела трошкова сахране 

Надокнада дијела трошкова сахране је једнократни новчани износ који се 
одобрава за случај смрти: 

 - ужег члана породице и родитеља погинулог борца, 

 - ратног војног инвалида од I до IV категорије. 
 

На образложен приједлог Борачке организације надокнада дијела трошкова 
сахране може се  одобрити за случај смрти борца одбрамбено-отаџбинског рата. 

 

Ова надокнада одобрава се и у случају: 

 сахране идентификованог несталог борца, 

 сахране идентификоване нестале ЦЖР-а  и  

 преношења посмртних остатака погинулог борца из другог мјеста на 
подручје општине Градишка. 

 

Одлуку о одобравању надокнаде доноси начелник одјељења. По овом 
основу надокнада износи до 350,00 КМ, а исплаћује се лицу (члану породице и др.) 
које је сносило трошкове сахране, односно Борачкој организацији или погребном 
предузећу за погребну опрему у случају сахране борца.  

За ове намене утрошено  је 5.250 КМ. 

 

 2017 2018 индекс  

1. 2. 3. 4. 
Укупан износ  10.750,00 5.250,00 49 

 
 

Помоћ за изградњу или одржавање спомен обиљежја 

Ова помоћ одобравана је носиоцу активности (Борачкој организацији, 
мјесној заједници и др.), приликом изградње новог или за одржавање, односно 
санацију изграђеног спомен-обиљежја. У зависности од предрачунске вриједности 
радова помоћ се за изградњу новог или одржавање већ постојећег спомен 
обиљежја погинулим борцима може одобрити до 1.500,00 КМ, односно до 500,00 
КМ за нужну санацију надгробног споменика погинулом борцу.  

Током 2018-те године изведени су радови на санацији и одржавању спомен 
обиљежја у Крајишнику, Машићима, Церовљанима, Береку, Доњим Подградцима и 
Бок Јанковцу. Постављено је више јарбола са новим заставама у неколико мјесних 
заједница, гдје су дотрајали и гдје нису били функционални те и на мјестима гдје 
нису ни постојали. Извршена је санација биста народних хероја у Спомен парку. 

За ове намјене утрошено је 11.365,00  КМ у 2018. години. 
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 2017 2018 индекс  

1. 2. 3. 4. 

Укупан износ 
надокнаде 

18.126,00 11.365,00 66 

 

У првој половини 2018. године завршено је и Централно спомен обиљежје. 
Постављене су плоче са исклесаним именима 612 погинулих бораца те 
постављени јарболи са заставама. 

 

Обиљежавање значајних датума, годишњица и помена 

У циљу адекватног обиљежавања датума значајних за Народно-
ослободилачки и Одбрамбено-отаџбински рат, предузимају се, према утврђеном 
календару, активности које се прије свега односе на полагање вијенаца на спомен 
обиљежја погинулим борцима тамо гдје су изграђена, односно полагање вијенаца 
на гробове погинулих бораца у оним мјесним  заједницама гдје спомен-обиљежја 
још нису изграђена. 

Носилац ове активности  је Борачка организација, а полагање вијенаца и 
помен погинулим борцима се одржава у 36 мјесне заједнице. Обиљежавање 
значајних датума уз полагање вијенаца на централном спомен обиљежју се врши 5 
пута током године ( Дан Републике Српске,  Дан бораца Републике Српске и Први 
српски устанак, Дан војске Републике Српске, Дан Градишке и Србобранске 
бригаде и Крсна слава БОРС, Митровдан ), уз полагање вијенаца жртвама 
егзодуса из Славоније 1.маја на спомен плочу код Цркве Покрова пресвете 
Богородице. 

За ову намјену утрошено је  19.400  КМ. 

 

 2017 2018 индекс  

1. 2. 3. 4. 

Укупан износ 
надокнаде 

15.295,00 19.400,00 127 
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Структура запослених према школској спреми у извјештајном периоду: 

Структура запослених 
према Правилнику о 

унутрашњој организацији 
и систематизацији радних 

мјеста 

Актуелна структура 
запослених према 
стручној спреми 

Актуелна структура 
запослених према полу 

Мушких Женских 

ВСС  3 ВСС  3 3 0 

ВШ 1 ВШ 1 1 0 

СС 3 СС 3 1 2 

Укупно:                                7 Укупно:                     7 5 2 

 

Спроведене обуке службеника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту у 
2018. години: 

У току 2018. године, два службеника Одјељења за борачко-инвалидску 
заштиту су 06.11.2018. године били на семинару поводом новог закона који је 
ступио на снагу. Ради се о Закону о жртвама ратне тортуре.  

Усавршавање службеника путем семинара: Број 

полазника 

Интерне/екстерне 
обуке 

Практична примјена Закона о жртвама ратне тортуре 2 Екстерне 

 
 

4. Закључци и препоруке 
 

Из програмских ставки видљиво је да је у 2018. години највише средстава 
издвојено за једнократне новчане помоћи. У 2018. години, укупан број захтјева је 
био 1097 од чега је одобрено у случају 945 захтјева. Новчана давања по овом 
основу регулисана су Правилником о условима и поступку одобравања средстава 
помоћи у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата 
("Службени гласник општине Градишка" број 04/18). 

У поступку рјешавања стамбених питања категорија проистеклих из 
Одбрамбено-отаџбинског рата рјешавани су корисници према степену стамбене 
угрожености поштујући Правилник о додјели новчаних помоћи намјењених за 
рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица 
умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида и бораца 
("Службени гласник општине Градишка" број 04/18). 

За ове намјене утрошено је 99.950,00 КМ. 

Од планираног износа 438.200,00 КМ, извршење за 2018.-ту годину је 
430.930,54 КМ. 
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5. Табеларни приказ реализације Годишњег плана ОУ 
 

Активности из редовне надлежности 

Р
. 
б
р
- 

ПЛАНИРАНИ 
Пројекти, мјере и редовни послови 

Веза 
са 
страт
егијо
м 

Веза 
са 
страт
егијом 

Резултати (у извјештајном 
периоду) 

Планирана средства Остварена/извршена средства 

Планирани Остварени УКУПНО Буџет ЈЛС Екстерни 
извори 

УКУПНО Буџет 
ЈЛС 

Екстерн
и извори 

1. Признавање права на борачки додатак као 
годишњег или мјесечног новчаног примања 

  - 363       

2. Признавање права на накнаду породици 
одликованог борца 

  - 2       

3. Престанак права на накнаду одликованом 
борцу – смрт странке 

  - 14       

4. Признавање права на посебно мјесечно 
примање по основу извршеног самоубиства 

  - -       

5. Признавање статуса члана породице 
погинулог борца и права на мјесечна 
примања 

  - 32       

6. Признавање статуса члана породице 
погинулог борца без права на мјесечно 
примање 

  - 27       

7. Признавање статуса члана породице умрлог 
војног инвалида и права на мјесечна 
примања 

  - 1       

8. Накнада трошкова изградње надгробног 
споменика (за изградњу спомен обиљежја и 
за санацију) 

  - 3       

9. Додјела једнократне новчане помоћи од 
стране Министарства борачко-инвалидксе 
заштите 

  - 3       
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10. Признавање права на здравствену заштиту 
борачким категоријама 

  - 24       

11. Признавање својства ратног војног инвалида 
и права на мјесечна примања 

  - 5       

12. Признавање својства цивилне жртве рата и 
права на мјесечна примања 

  - 3       

13. Утврђивање статуса борца и разврставање у 
одговарајућу категорију 

  - 67       

14. Постхумно утврђивање статуса и категорије 
борца 

  - 4       

15. Додјела једнократне новчане помоћи    1097       

16. Издавање увјерења о чињеницама о којима 
се води службена еиденција 

  - 230       

17. Утврђивање новог процента војног 
инвалидитета по основу погоршања 
здравственог стања 

  - 10       

18. Пресељење предмета због промјене мјеста 
пребивалишта странке 

  - 2       

19. Признавање права на мјесечно новчано 
примање 

   6       

20. Признавања статуса и права по закону о 
заштити жртава ратне тортуре 

   4       

22. Рјешавање стамбених питања  погинулих 
бораца, ратних војних инвалида, породица 
умрлих ратних војних инвалида, бораца те 
породица умрлих бораца 

   446       

21. Пријем поднесака странака и обављање 
административно-техничких послова у 
шалтер канцеларији  

  - 2343       

22. Вођење војних евиденција обвезника и 
њихово ажурирање 

  - 252       
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23. Израда Плана рада Одјељења и Извјештаја 
рада Одјељења 

   Израђен 
план за 
2019. годину 
и Извјештај 
за 2018. 
годину 

      

24. Израда Мониграфије погинулих бораца 
општине Градишка 

    16.000,0
0 КМ 

16.000,00 
КМ 

0,00 КМ 12.269,94 
КМ 

12.269,94 
КМ 

0,00 КМ 

25. Остваривање сарадње са невладиним 
организацијама из реда борачких категоријаи 
финансирање њихових активности 

    140.000,
00 КМ 

140.000,00 
КМ 

0,00 КМ 140.000,0
0 КМ 

140.000,0
0 КМ 

0,00 КМ 

26. Извршавање послова уврђених Програмом  
борачко-инвалидске заштите и заштите ЦЖР 
који доноси СО-е (Помоћи у стамбеном 
збрињавању 99.950,00 КМ, Новчане помоћи 
142,696,00КМ, Надокнаде дијела трошкова 
сахране 5.250,00КМ, Помоћи за изградњу 
или одржавање спомен обиљежја 
11.365,00КМ, Обиљежавање годишњица и 
помена 19.400,00КМ) 

    282.200,
00 КМ 

282.200,00 
КМ 

0,00 КМ 278.660,6
0 КМ 

278.660,6
0 КМ 

0,00 КМ 

Б. Укупно редовни послови        

 
Рекапитулација финансијских средстава остварених активности у извјештајном периоду 

А. Укупно редовни послови  438.200,00 КМ 438.200,00 
КМ 

0,00 КМ 430.930,54 
КМ 

430.930,54 
КМ 

0,00 
КМ 

У К У П Н О   С Р Е Д С Т А В А:        
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8. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА 2018. 
ГОДИНУ 

 

1. УВОД 
 

Одјељење за финансије, као дио организационе структуре Општинске управе 
општине Градишка, обавља послове из домена јавних финансија. Своје резултате 
Одјељење остварује кроз организациону структуру коју чине четири одсјека и то:  

1. Одсјек за буџет 
2. Одсјек за рачуноводство 
3. Одсјек за трезор 
4. Одсјек за систем обједињене наплате 

 

 Одсјек за буџет спроводи процедуре и врши израду нацрта и приједлога буџета, 
нацрта и приједлога ребаланса буџета у складу са законским и буџетским 
смјерницама (врши анализу и процјену остварења прихода и прилива 
средстава,оправданости буџетских захтјева, учествује у припреми јавних расправа 
за доношење буџета, прибавља сагласности надлежних институција и сл.). 

 Одсјек за рачуноводство ради на изради процедура везаних за финансијско, 
материјално и рачуноводствено пословање Општинске управе и буџетских 
корисника, саставља периодичне извјештаје (мјесечне, кварталне, полугодишње и 
годишње) и годишњи завршни рачун буџета Општине. 

 Одсјек за трезор користи апликацију трезора Општине, ради на одржавању и 
доради система у функционалном смислу у сарадњи са Министарством 
финансија. 

 Одсјек за систем обједињене наплате континуирано и благовремено прати 
доспјеће новчаних потраживања ради предузимања законом прописаних мјера 
(опомена, покретање судског поступка ради наплате доспјелих новчаних 
потраживања итд.). 

  

2. САЖЕТАК 
 

У оквиру извјештајног периода тј. Извјештаја о реализацији плана рада за 2018. 
годину, Одјељење за финансије је обављало послове и задатке из сопственог 
дјелокруга, што подразумјева: 

 израду нацрта, приједлога и ребаланса буџета, 

 припрему јавне расправе о нацрту буџета, 

 припрему приједлога буџета, 

 вођење евиденција о остварењу прихода и расхода који се односе на Општинску 
управу, 

 синхронизовано и оперативно, на бази релевантне документације, вршити 
активности уноса и праћења послова из домена трезорског пословања Општинске 
управе, 
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 припрему благовремених извјештаја из области система обједињене наплате, 

 вођење књиговодствених евиденција из области рачуноводства, платног промета и 
благајничког пословања, 

 изрaду свих законом прописаних извјештаја, обрачуна и планова. 
 

Одјељење за финансије ће наставити са провођењем свих политика и 
смјерница који се односе на јавне финансије.  

Кад су у питању конкретни резултати у извјештајном периоду Одјељење је 
путем горе наведених одсјека извршило  све редовне  активности из домена свог 
пословања, исто тако планирана стратешка активност, набавка софтвера за књижење 
основних средстава, је извршена на начин да је постојећи софтвер модернизован и 
максимално прилагођен крајњој намјени. Благовремено су израђени сви важни 
документи. Министарству финансија редовно су достављени финансијски извјештаји 
(мјесечни и квартални) и информације.  

Околности које су позитивно утицале на функционисање Одјељења за 
финансије су: 

Уведена је пракса брже похране свих података, тако да је Начелник општине 
имао благовремене, готово свакодневне, информације везано за динамику прихода, 
утрошку средстава, као и информације о измиреним обавезама. Уведен је систем 
додатног праћења финансијских трансакција буџетских корисника.  

Исто тако настављен је континуиран рад на побољшању функционисања  
система обједињене наплате, као мјера у правцу веће наплате непореских прихода. 

 

 

3.  СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ НА РАЕЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ 
ПЛАНА  

 

Одјељење за финансије је у склопу Плана рада одјељења за финансије за 
2018. годину поставило  три  циља која гласе:  

1. Повећати проценат наплате властитих прихода за 5% (Комунална такса на 
истицање фирме, Комунална накнада за коришћење паркинга и  Комунална накнада за 
уређење-легализација; 

2. Смањити расходе на основу ангажованих радника по уговору (уговору о дјелу и 
уговору о привременим и повременим пословима) за  20% у односу на 2017. годину и 

3. Повећати извршење редовних прихода за 10% у односу на претходну годину 
(како бисмо створили законску основу за будуће задужење, које бисмо користили у 
инфраструктурна улагања). 
 

 Први циљ: Повећати проценат наплате властитих прихода за 5%, је остварен и 
више него што је планиран. Наиме, комунална такса на истицање фирме, kомунална 

накнада за коришћење паркинга и комунална накнада за у 2018. године већи у односу на 
претходну годину за 11,5%, што значи да је циљ  добро постављен и реализован. 
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 Други циљ који смо пoставили а који гласи: Смањити расходе на основу 
ангажованих радника по уговору за 20% у односу на претходну 2017. годину, је 
остварен, те су у 2018. години мањи за 30% у односу на исти период 2017. године. 

 Трећи циљ: Повећати извршење редовних прихода за 10% у односу на 
претходну 2017. годину је на годишњем нивоу остварен, тако да је извршење 
редовних прихода за 2018. годину веће за 10% у односу на 2017. годину. 

 

3.1. АКТИВНОСТИ ПРОИЗАШЛЕ ИЗ СТРАТЕШКИХ И ДРУГИХ ПРОГРАМСКИХ 
ДОКУМЕНАТА 

 

У оквиру стратешко-програмских послова у склопу Плана рада за 2018. годину, 
Одјељење је поставило једну стратешко програмску мјеру а она гласи: „Активности 
везане за набавку новог софтвера за лакше и ажурније вођење књиговодства 
основних средстава ситног алата и инвентара “. Укупно планирана средства за 
провођење наведене пројектне мјере планирана су у износу од 2.000,00 КМ. Ова 
активност је планирана да се финансира из интерних (буџетских) извора 
финансирања. Особа задужена за поменуту активност је шеф одсјека за 
рачуноводство Марина Десанчић. Поменута активност је реализована на начин да је 
постојећи софтвер модернизован и максимално прилагођен крајњој намјени, укупно 
издвајање за ову намјену је износило 1.755,00 КМ. 

 

3.2.  АКТИВНОСТИ ПРОИЗАШЛЕ ИЗ РЕДОВНИХ НАДЛЕЖНОСТИ 

 

Одјељење за финансије, због своје специфичности, све послове из редовне 
активности обавља у складу са Законом, правилницима и другим актима. Из тога 
произилази да су резултати Одјељења из редовних активности у потпуности 
извршени, у роковима, који су наведени актима прописани за функционисање 
Одјељења. 

Све послове Одјељење обавља у складу са:  

1. Законом о Рачуноводству и ревизији Републике Српске1 
2. Законом о буџетском систему Републике Српске2 
3. Законом о трезорском пословању Републике Српске3 
4. Закон о задужењу, дугу и гаранцијама Републике Српске 4 

5. Правилником о финансијском извјештавању Републике Српске 5 
 

На основу горе поменутих Закона и правилника, Одјељење је у 2018. године 
обавило све неопходне, а планиране, редовне активности које су побројане у табели 
(Табела 1). 

                                                        
1 Закон о Рачуноводству и ревизији Републике Српске (Службени гласник бр. 94/15) 
2 Закон о буџетском систему Републике Српске (Службени гласник бр. 121/12; 52/14; 103/15; 15/16) 
3 Закон о трезорском пословању Републике Српске (Службени гласник бр. 28/13 и 103/15) 
4 Закон о задужењу, дугу и гаранцијама Републике Српске (Службени гласник бр. 71/12 и 52/14) 
5 Правилник о финансијском извјештавању (Службени гласник бр. 15/17) 
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                                        Преглед редовних послова Одјељења за финансије за 2018. годину                                            Табела 1 

Р.бр. 
Пројекти, мјере и 
редовни послови 

Веза са 
стратегијом 

Веза за програмом  
Резултати (у текућој 

години) 

Укупно 
планирана 
средства за 

текућу 
годину 

Планирана средства 
(текућа година) 

 
Буџетски 

код и/или 
ознаку екст. 

извора 
 

Рок за извршење  
(у текућој 
години) 

Особа у Кабинету 
одговорна за  активност 

Буџет ЈЛС 
Екстерни 
извори 

РЕДОВНИ ПОСЛОВИ 

1 

 Припреме за 
доношење ребаланса 
буџета, те буџета за 
2018. годину  

  

Благовремено проводити 
активности за израду 
ребаланса буџета и буџета 
за 2018. годину одину у 
складу са Законом о 
буџетском систему РС. 

    Континуирано шеф Одсјека за буџет 

 
 

2 
 
 

Књиговодствено-
рачуноводствени 
послови 

  

Ефикасно, континуирано, 
тачно и ажурно 
књиговодствено 
евидентирање промјена  

    Континуирано 

самостални стручни 
сарадник за Главну књигу 
трезора - главни 
књиговођа 

3 

Вођење евиденције о 
стању обавеза према 
добављачима и 
кредитних обавеза 

  

Тачно, ефикасно и 
благовремено пратити 
обавезе према свим 
добављачима, као и 
страним и домаћим 
кредиторима.  

    Континуирано 

самостални стручни 
сарадник за кредитне 
обавезе и приходе и 
расходе буџетских 
корисника 
 
самостални стручни 
сарадник за уговорне 
обавезе 
 

4 
Вођење активности око 
наплате непреских 
прихода буџета 

  

Благовремено вршити 
анализе наплате, кроз 
слање опомена 
дужницима повећати 
проценат наплате прихода 
општине. 

    Континуирано 
стручни савјетник за 
општинске приходе 
 

 

 

 

 



 115 

У склопу плана рада Одјељења за финансије за 2018. годину, планиране су и 
представљене потребе за усавршавањем запосленика Одјељења. Обављена је и 
едукација у форми контролног састанка службеника у вези увођења регистра 
некретнина Општинске управе општине Градишка. 

У 2018. години обављена је обука новог службеника чије је радно мјесто 
систематизовано након писања Плана рада одјељења за 2018. годину. Поменуто 
радно мјесто је  систематизовано по захтјеву Министарства финансија Републике 
Српске,  под називом Самостални стручни сарадник за систем интерних финансијских 
контрола. Обука овог службеника из области интерних финансијских контрола 
обављена је такође током 2018. године. 

 

4. ЉУДСКИ РЕСУРСИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ У 2018.ГОДИНИ 
 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
општине Градишка предвиђен је довољан број извршилаца са одговарајућом 
квалификационом структуром, укупно 26 радних мјеста и то:  

 
Структура запослених 
према  Правилнику о 

унутрашњој 
организацији и 

систематизацији 
радних мјеста 

 
 

Актуелна структура 
запослених према 
стручној спреми 

Актуелна структура 
запослених према полу 

Мушких Женских 

ВСС + 12 ВСС + 11 4 7 

ВСС 180 - ВСС 180 - - - 

ВШ 4 ВШ 4 1 3 

СС 10 СС 10 0 10 

ВКВ - - ВКВ - - - - 

Укупно:                  26 Укупно:                 25 5 20 

 

Преласком једног радника високе стручне спреме у Службу начелника општине 
током 2018.године, остало је упражњено једно радно мјесто. Исто радно место 
тренутно попуњава радник на одређено вријеме. 
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5. ИЗВЈЕШТАЈ О ПОХАЂАНИМ ОБУКАМА И УЧЕШЋУ НА 
ПРЕЗЕНТАЦИЈАМА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

У склопу Плана рада Одјељења за финансије за 2018. годину, планиране су и 
представљене потребе за усавршавањем запосленика Одјељења. Обављена је и 
едукација у форми састанка службеника у вези увођења регистра некретнина 
Општинске управе општине Градишка. 

У 2018. години обављена је обука новог службеника чије је радно мјесто 
систематизовано након писања Плана рада одјељења за 2018. годину. Поменуто 
радно мјесто је  систематизовано по захтјеву Министарства финансија Републике 
Српске,  под називом Самостални стручни сарадник за систем интерних финансијских 
контрола. Обука овог службеника из области интерних финансијских контрола 
обављена је такође током 2018. године. 

У наставку слиједи извјештај о обукама и учешћу на презентацијама за 2018. 
годину: 

Потребе за усавршавањем по кључним темама 

Број 

похађаних 
обука 

Интерне/екстерне 
обуке 

Редовна континуирана едукација за службенике који су чланови Савеза 
рачуновођа и ревизора РС, који немају лиценцу савеза, како би на крају 
едукације остварили право да полажу испит за добијанје лиценце 
Овлаштеног рачуновође. 

8 Екстерна 

 

 

 

Едукација у вези увођења регистра некретнина 2 Екстерна 
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9. ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

1. Увод  

Инспекцијски надзор има за циљ остваривање и заштиту јавног интереса, а 
врши се предузимањем инспекцијских мјера и радњи како би се утврђено стање и 
пословање ускладило са прописима. Инспекцијски систем Републике Српске  чине 
Републичка управа за инспекцијске послове и посебне организационе јединице за 
обављање инспекцијских послова у јединицама локалне самоуправе. У 2018. годину, 
Одјељење за инспекције је ушло кадровски попуњено и у себи је објединило 
инспекције и комуналну полицију као општинске контролне органе. Правилником о 
систематизацији радних мјеста, у Одјељењу за инспекције је систематизовано 19 
извршилаца и то 14 у инспекцијама и  пет у комуналној полицији. 

У одјељењу за инспекције су систематизоване следеће инспекције и комунална 
полиција са бројем извршиоца: 

 
тржишна инспекција ............................................................................ 2 извршиоца 

инспекција за храну ............................................................................ 3 извршиоца 

инспекција рада..................................................................................... 1 извршиоц 

еколошка инспекција ............................................................................. 1 извршиоц 

грађевинска инспекција ...................................................................... 2 извршиоцa 

саобраћајна инспекција ........................................................................ 1 извршиоц 

пољопривредна инспекција .................................................................. 1 извршиоц 

ветеринарска инспекција .................................................................... 3 извршиоца 

комунална полиција ............................................................................ 5 извршиоца 

 
Поред наведеног, два инспектора за храну на основу овлаштења обављају и 

послове из надлежности здравствене инспекције док један грађевински инспектор од 
октобра 2018. године такође на основу овлаштења обавља послове из надлежности 
водне инспекције тако да Одјељење за инспекције општине Градишка врши 
инспекцијски надзор у десет инспекцијских области и комунално-инспекцијски надзор 
из дјелокруга рада комуналне полиције. 

У свом раду инспекције остварују сарадњу са другим општинским и 
републичким органима , посебно са Инспекторатом РС који има право надзора над 
радом општинских инспектора те  дајe налоге и упутства за вршење контрола. 
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2. Сажетак 

 
Најзначајнији постигнути резултати у извјештајном периоду у односу на главне 

активности и околности у којима се исте реализују, наведене су у наставку: 

Број контрола ................................................................................................... 5.739 

Издато  рјешења ................................................................................................ 999 

Издато прекршајних налога  .............................................................................. 423 

Вриједност издатих прекршајних налога  ............................................. 158.180 КМ 

Вриједност одузете робе  .......................................................................... 1.296 КМ 

Вриједност робе уништене и стављене ван промета  .................... 103.641,81 КМ 

 
Статус издатих прекршајних налога у Одјељењу за инспекције у 2018.години је 

следећи: издато је укупно 423 прекршајних налога у вриједности од 158.180 КМ.  

Од тога су 274 прекршајна налога плаћена у року, у укупном износу од 65.800 
(42%). У 77 случаја је поднесен захтјев за судским одлучивањем, у укупном износу од 
49.840 KM. Код 70 прекршајних налога је прекорачен рок за плаћање, у вриједност од 
28.360 KM, док разлика од 2 налога представља налоге издате крајем 2018. године, а 
рок за плаћање је у 2019. години. 

Стваран број извршених инспекцијских контрола на подручју општине Градишка 
је већи од броја контрола приказаних у табели јер контроле на нашој општини врше и 
републичке инспекције, али њихов број контрола и резултати истих нама нису познати. 

 

 
 
 
 

3. Спроведене активности на реализацији Годишњег плана ОУ 

 
 

Тржишни инспектори вршењем инспекцијских контролама прате  примјену 
прописа који се односе на трговину, угоститељство, туризам, услуге, заштиту 
потрошача, цијене, мјерне јединице и мјерила, интелектуалну својину, квалитет и 
безбједност непрехрамбрених производа и у другим управним подручјима када је то 
одређено посебним прописима.  

Тржишни инспектори врше инспекцијски надзор по службеној дужности и по 
пријави странке, те предузимају мјере из области за коју су надлежни, израђују 
извјештаје, воде интерну евиденцију управних предмета, одговарају за законито, 
ажурно, благовремено и ефикасно спровођење прописаних законских мјера из области 
коју покривају и обављају друге послове које им повјери начелник одјељења.  

У свом раду, тржишни инспектори  најчешће контролишу примјену прописа из  
Закона о трговини, Закона о угоститељству, Закона о туризму, Закона о привредним 
друштвима, Закона о занатско-предузетничкој дјелатности, Закона о заштити 
потрошача и др. 

У складу са прописаним надлежностима, општинска тржишна инспекција је у 

Број 
извршилаца 

Број 
извршених 
контрола 

Број издатих 
прекршајних 

налога 

Износ 
изречених 

прекршајних 
налога 

Број 
издатих 
рјешења 

Број 
ванредних 
контрола 

19 5.739 423 158.180 999 756 
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2018. години контролисала: нелегалан рад, издавање рачуна, повећање нивоа заштите 
потрошача, цијене робе у малопродајним објектима, легалност робе у промету и друге 
захтјеве прописане законом. Инспектори су обављали контроле на основу дневних 
распореда, на основу пријава или личног запажања прекршаја. 

Потребно је истаћи да се контроле тржишних инспектора унапријед планирају, и 
често врше заједно са комплементарним инспекцијама и комуналном полицијом, 
руководећи се принципом економичности. 

Тржишна инспекција је на основу Закључка Владе Републике Српске извршила 
контролу објеката који пружају услугу боравка гостију на подручју општине Градишка 
(контрола мотела, хотела, соба за изнајмљивање и других) и њиховог евидентирања у 
књиге гостију у угоститељским објектима за смејштај. 

Инспекцијских прегледи су вршени и након отварања трговинских, 
угоститељских, занатских или услужних радњи у складу са одредбама Закона о 
занатско-предузетничкој дјелатности при чему се провјерава испуњеност минимално 
техничких услова неопходних за обављање дјелатности али и осталих обавеза 
прописаних законом. 

У току 2018. године, посебан акценат у раду је дат контроли издавања и 
узимања рачуна за купљену робу и извршене услуге, што спада у елементе заштите 
потрошача по основу Закона о заштити потрошача у Републице Српској. Узимање 
фискалног рачуна приликом сваке куповине има вишеструке користи за потрошаче. 
Осим што се може провјерити да ли је наплаћен тачан износ и да ли је на куповину 
обрачунат и евидентиран порез, то је једини начин да потрошач оствари право 
рекламацију производа који је купљен. 

На мјестима гдје је  очито утврђена повреда одредаба закона који налажу 
издавање рачуна  тржишна инспекција је дјеловала издавањем прекршајних налога. 

Поред наведеног, а због појаве да се у већим тржним центрима дешавало да 
потрошачи купују производ по једној, истакнутој цијени, а на каси приликом плаћања 
добијају другу, вишу цијену, тржишна инспекција је извршила контролу у свим већим 
тржним центрима на подручју општине по методу случајног узорка на бази 25 до 30 
производа, те су у 3 тржна центра утврђена одступања у погледу цијена, због чега су 
изречене санкције у складу са законским прописима. 

Треба напоменути да што се тиче рекламација, грађани се врло ријетко 
обраћају инспекцији осим у случајевима појашњења неких својих права гдје им 
инспектори са савјетима и тумачењима стоје на располагању. Да би заштита 
потрошача била ефикаснија потребно је да се грађани, без устручавања, обраћају 
инспекцији сваки пут кад сматрају да су повријеђена нека њихова права, али и онда 
када се јаве желе да остану анономни тако да се у таквим случајевима не може 
реаговати. Инспектори су кроз рјешавање насталих спорова удовољили захтјевима 
потрошача. 

Рјешењима о отклањању недостатака се дјеловало тамо гдје субјекти контроле 
нису испунили све захтјеве везано за обавезе које проистичу из закона који регулишу 
поједине области предузетничког дјеловања. Због напријед наведеног издата су 
рјешења која су се односила на рад без одобрења за рад, због одузимања робе, 
неистицања фирме и радног времена, истицања цијена и другог. 
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Донесена рјешења - Табеларни приказ предузетих мјера у извјештајном 
периоду од 01.01. до 31.12.2018.год: 

 
Рјешење 

 
 

1. 
Рјешење о отклањању недостатака из области примјене Закона 
о угоститељству, Закона о занатско-предузетничкој 
дјелатности, Закона о туризму, Закона о трговини 

37 

2. 
Рјешење о забрани обављања дјелатности из области: 
примјене Закона о угоститељству и Закона о занатско 
предузетничкој дјелатности 

19 

3. УКУПНО ДОНЕСЕНИХ РЈЕШЕЊА 56 

 
Најчешће констатовани прекршаји везани су за: неиздавање рачуна, 

неистицање цијена, неажурно вођење пословних књига. 

У случајевима утврђивања прекршаја,  тржишна инспекција је дјеловала је 
издавањем прекршајних налога. Због утврђивања повреде одредаба закона у 2018. 
години издато је 75 прекршајних налога укупне вриједности од 35.800 КМ, што је о 
односу на 2017.годину (12.800 КМ), повећање од 2,8 пута. Највећи број изданих 
прекршајних налога се односио на не издавање рачуна крајњим корисницима 
производа или услуге. 

 У току 2018. године, тржишна инспекција је запримила 41 акта пословања 
(представке, а што се односи на захтјеве, рекламације и притужбе) гдје су извршене 
контроле и провјера навода из представки. Тамо гдје су се наводи из представки 
показали тачни предузимане су мјере у складу са законом. 

У извјештајном периоду обављено је укупно 473 инспекцијских контрола, од тога 
броја 204 контрола је обављено у  трговини,  189 контрола у угоститељству, 11 
контрола у производњи и 69 контрола у услужним дјелатностима. Ванредних контрола 
по пријави грађана или иницијативи других органа је било укупно  47. 

Број извршених инспекцијских контрола ...................................................................... 473 

Утврђене неправилности .............................................................................................. 109 

Издата рјешења ............................................................................................................... 56 

      -    забрана обављања дјелатности .......................................................................... 18 

      -    отклањање неправилности .................................................................................. 37 

      -    одузимање робе ..................................................................................................... 1 

Вриједност одузете робе (вијчана роба) ............................................................. 1.116 KM 

Издато прекршајних налога ........................................................................................... .75 

Вриједност издатих прекршајних налога ............................................................ 35.800 КМ 

  
Од укупног броја извршених контрола, неуредних је било  109 или 23,04 %.  

 
Инспекција за храну у Општини Градишка организована је са 3 извршиоца, а 

два инспектора за храну, истовремено, по овлаштењу Начелника Општине и уз 
сагласност Инспектората РС обављају и послове здравственог инспектора. Рад 
инспекције за храну дефинисан је првенствено Законом о инспекцијама у Републици 
Српској („Службени гласник Републике Српске “, бр. 74/10, 109/12, 117/12 и 44/16) 
другим материјалним прописима. 
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Инспектор за храну врши надзор у погледу придржавања Закона и других 
прописа који се односе на квалитет и здравствену исправност хране у свим фазама 
њене производње, прераде, складиштења и промета, а то су: Закон о храни 
(„Службени гласник Републике Српске “,број 19/17), Закон о заштити становништва од 
заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17.) и др. те низ 
правилника произашлих из тих закона, као и других подзаконских аката.  

Надзору инспекције за храну подлијежу сви привредни субјекти који послују са 
храном, пословни објекти и лица која се баве дјелатностима везаним за производњу, 
прераду, складиштење и промет хране као и производи који се убрајају у храну. Надзор 
је вршен путем редовних и ванредних контрола. Ванредне контроле су рађене на 
основу посебних налога, углавном Републичке управе за инспекцијске послове, као и 
по пријавама грађана. 

Инспекцијски надзор обухвата контролу извршења закона, других прописа и 
општих мјера које се односе на: 

1. Производњу и промет хране, 

2. Здравствено стање лица, која раде на пословима којима могу угрозити здравље 

других људи, који подлијежу надзору инспекције за храну, 

3. Воду за пиће, објекте, постројења, уређаје за снабдијевање водом за пиће, 

4. Спречавање и сузбијање заразних болести, 

5. Прописане санитарно-техничке и хигијенске мјере у објектима под надзором. 

 

Преглед извршених послова од 01.01. до 31.12.2018. године 

- Број инспекцијских контрола ................................................................ 712 

 Број узоркованих намирница ................................................................. 15 

- Број рјешења ............................................................................. 342 

- Количина уништене неисправне хране .......................................273,97 kg 

у укупној вриједности ..................................................................... 5.203 КМ 

- Број прекршајних налога ........................................................................ 21 

 Изречене новчане казне .......................................................... 14. 200 КМ 

У протеклом периоду извршено је 712 инспекцијских контрола,  

те је издато рјешења, и то: ..................................................................... 342 

1. Рјешења којим се налажу санитарни прегледи ....................... 73 

2. Рјешења о забрани рада клицоноша ...................................... 102 

3.Рјешења о забрани промета хране због истеклих рокова  

употребе .................................................................................... 22 

4. Рјешења о забрани рада објекта због нехигијенских услова ... .5 

5. Рјешења о наређеном хигијенском минимуму ......................... 44 

6. Рјешења о наређеном упису у Централни регистар ................ 10 

7. Рјешења о наређеном отклањању других недостатака .......... 86 

УКУПНО ДОНЕСЕНИХ РЈЕШЕЊА ............................................. 342 

 

У току контрола, извршен је надзор над лицима која подлијежу обавезном 
здравственом прегледу, јер раде на пословима гдје својим здравственим стањем могу 
угрозити здравље других лица, те је утврђено да 73 лица ( трговци, угоститељи, 
пекари, месари и сл.), не посједују доказе о обавезном здравествном прегледу, тј. 
немају санитарну књижицу. У свим случајевима донесена су рјешења о наређеним 
санитарним прегледима. 
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Приликом здравстевене обраде за санитарне књижице од стране Хигијенско-
епидемиолошке службе Дома здравља Градишка, утврђена су обољења од заразних 
болести код 102 лица. У свим случајевима донесена су рјешења којима се тим лицима 
забрањује  руковање животним намирницама у објектима под надзором до изљечења, 
односно до добијања уредних налаза и овјерених санитарних књижица.  

Вршећи надзор над квалитетом и здравственом исправности хране у 22 
случајева утврђена је здравствена неисправност хране, и то због истеклих рокова 
употребе означених на њиховим декларацијама. Хигијенски неисправне животне 
намирнице су уништене у току контрола, на основу усменог рјешења и накнадно 
донесених рјешења. Укупно је уништено 273,97 kg хране, а од тога 9,9 kg хранe (мед) 
због неправилног декларисања. 

У извјештајном периоду је донесено 5 рјешења о затварању објеката због грубог 
кршења закона и других прописа јер су објекти били у изузетно лошем стању по 
питању хигијенско-санитарних услова, те 44 рјешења о наређеном похађању и 
полагању хигијенског минимума за раднике који су у директном контакту са храном, 
што је прописано Законом о заштити становништва од заразних болести. Донесено је 
86 рјешења о отклањању других недостатака због којих постоји опасност по здравље 
грађана, а односе се на хигијенско-санитарно стање објеката, склапање уговора са 
цертификованом лабораторијом о редовној самоконтроли субјеката у пословању са 
храном и слично. 

Након истека рока остављеног у рјешењима за отклањање недостатака, вршене 
су контроле извршења наложених мјера у свим контролисаним објектима и утврђено је 
да су субјекти поступали у складу са донесеним рјешењима. 

У циљу утврђивања здравствене исправности хране, у извјештајном периоду 
узорковано је укупно 15 узорака, а од тога је узорковано 14 узорака хране, од тога 10 
узорака сладоледа у угоститељским објектима и 4 узорка хране у дјечијим вртићима, и 
1 узорак воде за пиће, који је узет по представци мјештана мјесне заједнице, који нису 
прикључени на градски водовод, него користе воду за пиће из индивидуалних извора.  
На основу анализа извршених у Институту за јавно здравство Републике Српске, у 
Бања Луци, утврђено је да 1 узорак воде за пиће не одговара  одредбама Правилника 
о микробиолошким критеријумима за храну, односно Правилнику о здравственој 
исправности воде за пиће. Донесено је рјешења о забрани употребе воде за пиће, због 
лабораторијским путем утврђене здравствене неисправности. 

У циљу спречавања и сузбијања заразних болести, у протеклом извјештајном 
периоду, у току љетних мјесеци, инспекција за храну ставила је акценат, као и сваке 
године, на контролу угоститељских објеката који послужују храну, као и на контролу и 
узорковање лако кварљивих намирница као што су сладолед, колачи и слично, те је 
извршено 10 узорковања поменутих намирница, за које је микробиолошким анализама 
утврђено да су сви узорци микробиолошки исправни. 

Због лоших хигијенских услова у угоститељским објектима и трговинама, 
необезбијеђених здравствених прегледа за санитарну књижицу и због продаје, односно 
услуживања хране која није здравствено безбједна, издат је 21 прекршајни налог 
којима су изречене новчане казне у укупном износу од 14.200,00 КМ. Све изречене 
новчане казне су плаћене у законском року од 8 дана, те је у складу са Законом о 
прекршајима, наплаћено 50% од изречених новчаних казни. 

Контрола субјеката по пријави из Инспектората је извршена у једној трговинској 
радњи гдје је стављено ван промета и уништено укупно 9,9 kg меда, због сумњивог 
поријекла, лажне декларације односно фалсификовања меда.  
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На основу писменог захтјева странке у предмету отписа робе у складу са 
Правилником о примјени закона о порезу на додатну вриједност ("Службени Гласник 
БиХ број", 93/05), стављено је ван промета 142,5 kg хигијенски неисправних животних 
намирница (дјечија храна, чајеви и кондиторски производи), у вриједности од 4.260 КМ, 
те наложено уништавање у КП "Градска Чистоћа" А.Д. Градишка 

Поступајући по налогу Републичке управе за инспекцијске послове, а у складу 
са Правилником о вођењу централног регистра објеката који послују са храном 
("Службени Гласник РС број", 78/17), инспекција за храну је извршила 13 инспекцијских 
контрола у субјектима који се баве производњом хране (пекаре), те је утврђено да ни 
један од предметних субјеката није уписан у Централни регистар Министарства 
пољопривреде ,шумарства и водопривреде РС, те су у свим случајевима донесена 
рјешења којима се налаже упис у Централни регистар Министарства. 

Субјекти који послују са храном редовно обављају самоконтролу ( испитивање 
хране о свом трошку) једном мјесечно путем овлаштених лабораторија Института за 
јавно здравство Републике Српске и Ветеринарског института Републике Српске „др 
Васо Бутозан“, по претходно склопљеном уговору, а резултати анализе се  достављају 
и инспекцији за храну. 

У циљу обезбјеђивања прописаних услова за производњу, промет и 
конзумирање здравствено безбједне хране, вршене су учестале инспекцијске контроле 
субјеката који послују са храном, те је евидентно да је дошло до смањења количине 
здравствено неисправне хране затечене у производњи, продаји и складиштењу, што је 
резултат успостављања савјесног рада субјеката који послују са храном на подручју 
наше општине. 

У Општинској управи општине Градишка, рад здравствене инспекције је 
организован на начин да 2 инспектора за храну, по овлаштењу Начелника Општине и 
уз сагласност Инспектората РС  истовремено обављају и послове здравственог 
инспектора. 

Здравствени инспектор врши надзор над спровођењем закона и прописа који се 
односе на производњу и промет предмета опште употребе, надзор над санитарно-
хигијенским условима објеката, контролу хемикалија и биоцида, забрану пушења у 
објектима гдје се припрема и услужује храна, ексхумацију и пренос посмртних 
остатака, здравствено стање лица која раде на пословима којима могу угрозити 
здравље других људи, контрола хигијенско-санитарних услова у васпитно-образовним 
установама, установама за смјештај дјеце, омладине и старих лица (домови), објекти 
културе, спортско-рекреативни објекти, угоститељско-туристички објекти, објекти за 
хигијенске потребе и пружање услуга његе и уљепшавања, те објекти и средства јавног 
саобраћаја за превоз путника и производа.  

 

Преглед извршених послова: 

- Број инспекцијских контрола ........................................................................... 138 

- Број контрола над лицима ................................................................................. 58 

- Број рјешења .....................................................................................................  43 

- Број издатих спроводница за умрла лица ........................................................ 11 

- Број издатих рјешења за пренос посмртних остатака ....................................... 1 

- Количина уништених предмета опште употребе ....................................... 563 kg 

  у укупној вриједности .......................................................................... 7 745,21 КМ 
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У протеклом периоду извршено је 138 инспекцијских контрола, а издато је 

укупно 43 рјешења, и то: 

1. Рјешења којима се налажу санитарни прегледи ............................................ 15 

2. Рјешења о забрани рада клицоноша .............................................................. 15 

3. Рјешења о забрани промета неисправних предмета опште употребе ........... 4 

4.Рјешење о наређеном хигијенском минимуму ................................................... 5 

5. Рјешења о наређеном отклањању других недостатака ................................... 3 

6. Рјешења за пренос посмртних остатака ........................................................... 1 

УКУПНО ДОНЕСЕНИХ РЈЕШЕЊА ...................................................................... 43 
  

У току контрола, извршен је надзор над лицима (фризери, козметичари, 
васпитачи - 58 контрола) која подлијежу обавезном здравственом прегледу, јер раде на 
пословима гдје својим здравственим стањем могу угрозити здравље других лица. 
Инспекцијским контролама је утврђено да 15 лица не посједује доказе о обављеном 
обавезном здравственом прегледу, тј. немају санитарну књижицу. У свим случајевима 
донесена су рјешења о наређеним санитарним прегледима. 

Приликом здравствене обраде за санитарну књижицу од стране Хигијенско-
епидемиолошке службе Дома здравља Градишка утврђена су обољења заразних 
болести, односно клицоноштва код 15 лица. У тим случајевима донесена су рјешења о 
забрани обављања рада до излијечења, односно до добијања уредних налаза за 
санитарну књижицу. 

Надзором над здравственом исправности предмета опште употребе, у 4 случаја 
утврђена је здравствена неисправност, те су донесена 4 рјешења о забрани промета  
због истеклих рокова употребе средстава за личну хигијену (гел за туширање, течни 
сапун и сл.), те због тога што средства за чишћење нису безбједна за људску употребу 
јер је анализом утврђен повећан садржај слободних алкалија и повећана вриједност 
пx. Здравствено неисправни предмети опште употребе су уништени у току контрола, на 
основу усменог рјешења и накнадно донесених рјешења у писаној форми. Укупно је 
уништено 563 kg предмета опште употребе.  

Према захтјеву странке, донесено је и једно рјешење о ископавању и преносу 
посмртних остатака у друго гробље. 

На основу писменог захтјева странке у предмету отписа робе у складу са 
Правилником о примјени закона о порезу на додатну вриједност ("Службени Гласник 
БиХ број", 93/05), стављени су ван промета хигијенски неисправни предмети опште 
употребе (врећице,фолије) због оштећења, у вриједности од 7.745,21 КМ, те наложено 
уништавање у КП "Градска Чистоћа" А.Д. Градишка. 

У мјесецу јуну, вршен је надзор над спровођењем мјера систематске 
дезинсекције на територији наше општине, односно надзор над сузбијањем ларви и 
одраслих форми комараца. Ларвицидни третман је изведен на укупној површини од 
250 ха, а сузбијање одраслих форми комараца на површини од 2.500 ха. Сва средства 
(биоциди) која су кориштена приликом спровођења систематске дезинсекције, посједују 
рјешења Министарства здравља и социјалне заштите о упису у Програм достављања 
техничког досјеа за биоцидни програм. 

У љетном периоду, извршена је 1 инспекцијска  контрола на базену за купање, 
приликом чега је контролисана и здравствена исправност воде за купање, као и 
посједовање  уговора са овлаштеном лабораторијом Института за јавно здравство 
Републике Српске Бања Лука за редовно узорковање и анализу воде за купање у 
рекреативним базенима, како је прописано законским прописима. Резултати анализа 
узетих узорака, достављени од стране Института, су показали да је вода за купање 
била здравствено исправна. 
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По захтјеву странака за превоз умрлих лица, у извјештајном периоду је издато 7 
Спроводница о преносу посмртних остатака и 1 рјешење о ексхумацији умрлог лица.  

У јесењем периоду Хигијенско-епидемиолошка служба Дома здравља Градишка 
извршила је систематску дератизацијуа пословних и стамбених објеката, те јавних 
површина на подручју територије наше општине, те је здравствена инспекција методом 
случајног одабира извршила контролу над 6 објеката, приликом чега је утврђено да је 
систематска дератизација обављена у свим контролисаним објектима. 

Рад пољопривредне инспекције регулисан је Законом о инспекцијама 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 74/10, 109/12, 117/12 и 
44/16). Пољопривредни инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу 
придржавања прописа који се односе на примарну пољопривредну производњу, 
заштиту пољопривредног земљишта, подстицаје у пољопривреди и руралном развоју и 
у другим управним подручјима, а у складу са наведеним Законом и Законима као што 
су: Закон о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике Српске“, број: 
93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), Закон о сјемену пољопривредног биља (“Службени гласник 
Републике Српске“, број: 37/09 и 100/11), Закон о садном материјалу (“Службени 
гласник Републике Српске“, број: 37/09 и 117/11), Закон о средствима за заштиту биља 
(“Службени гласник Републике Српске“, број 52/10), Закон о пољопривреди (“Службени 
гласник Републике Српске“број: 70/06, 20/07, 86/07 и 71/09), Закон о пчеларству 
(“Службени гласник Републике Српске“, број 52/10), Закон о минералним ђубривима 
(“Службени гласник Републике Српске“, број 24/12), Закон о дувану (“Службени гласник 
Републике Српске“, број 72/12), Закон о сточарству(“Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 34/06 и 100/11), Закон о рибарству (“Службени гласник Републике Српске“, 
број 72/12) и Закон о вину, ракији и јаким алкохолним пићима (“Службени гласник 
Републике Српске“, број 71/09, 80/15 и 81/15), Пољопривредна инспекција у Општини 
Градишка организована је са једним извршиоцем.  

У току извјештајног периода 01.01.-31.12.2018. године извршено је 219 
инспекцијских контрола, од којих су 183 биле уредне, тј. 83,5%, а  у 36 контрола или у 
16,5%  су утврђене неправилности. 

 Инспекцијске контроле су вршене из области: 
- промет сјемена и садног материјала пољопривредног  .................................. 34 

- промет средстава за заштиту биља ................................................................. 11 

- примјена средстава за заштиту биља ................................................................ 2 

- послови од јавног интереса у области средстава за заштиту биљa ................. 2 

- заштита здравља биља ....................................................................................... 1 

- примарна производња хране биљног поријекла .............................................. 24 

- заштита пољопривредног земљишта ................................................................. 5 

- трајна промјена намјене пољопривредног земљишта ..................................... 11 

- промет минералних ђубрива ............................................................................. 14 

- кориштење пољопривредног земљишта  ......................................................... 53 

- гајење, смјештај пчелињака и превоз пчела. ..................................................... 3 

- промет вина, ракије и других алкохолних пића без поријекла  ....................... 45 

- законитост добијања и намјенског кориштења подстицајних средстава ........ 13 

- Производња вина, ракије и других алкохолних пића ......................................... 1 

УКУПНО КОНТРОЛА ......................................................................................... 219 
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Вршећи горе наведене контроле код 36 субјеката су утврђене неправилности те 
су издата рјешења о отклањању неправилности  из следећих области: 

- трајна промјена намјене пољопривредног земљишта ....................................... 2 

- кориштење пољопривредног земљишта .......................................................... 17 

- гајење,смјештај пчелињака и превоз пчела ....................................................... 1 

- законитост добијања и намјенског кориштења подстицајних средстава .......... 3 

- промет ракије без поријекла (у ринфузи) ........................................................... 8 

- примарна производња хране биљног поријекла ................................................ 5 

 
Издато је 13 прекршајних налога ( 4 из области номађења, 2 из области трајне 

промјене намјене пољопривредног земљишта и 7 из области промета ракије у 
ринфузи) укупне вриједности 14.500 КМ. 

Од  укупно извршених 219  контрола, у извјештајном периоду, 34 контроле се 
односе на промет сјемена и садног материјала пољопривредног биља. Контролисана 
је документација која прати сјеменску робу у промету, као што је декларација уз 
отпремницу, етикета на амбалажи, фитосертификат, ОЕЦД и ИСТА сертификат и 
друго. 

У току контроле промета средстава за заштиту биља, вршена је и контрола 
евидентирања и достављања података о увезеним и дистрибуисаним средствима за 
заштиту биља која су правна лица дужна да редовно достављају Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.Из ове области 
извршено је 11 контрола. 

Извршене су 24 контроле примарне производње хране биљног поријекла, гдје  
корисници средстава за заштиту биља треба да воде евиденцију о сваком третирању 
биља, биљних производа и прописаних објеката.  Код 5 корисника је уочено да не воде 
евиденцију те је наложено  рјешењем отклањање тих недостатака. 

Из области кориштења пољопривредног земљишта извршене су 53 контроле. У 
17 контрола су уочене неправилности те је у складу с тим издато 17 рјешења, од тога 4 
номадима јер су повриједили Закон о пољопривредном земљишту обављајући 
номадску испашу оваца. У рјешавању истог потребно је веће ангажовање 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и заједничка активност 
општина кроз која пролазе номадска стада. Корисницима пољопривредног земљишта 
који не спроводе допунску обраду земљишта, односно уништавање амброзије и 
осталих корова, издато је 13 рјешења. 

Из области промета вина, ракије и других алкохолних пића извршено  је  45 
контрола и издато је 8 рјешења о одузимању ракије без поријекла,  при чему је одузето 
16,25 литара ракије ( вриједности 180 КМ). Из области промета и складиштења 
минералних ђубрива извршено је 14 контрола. Из области законитости добијања и 
намјенског кориштења подстицајних средстава, а по налогу Главног републичког 
пољопривредног инспектора, извршено је 13 контрола, од чега су у 3 контроле 
утврђене неправилност  те су издата рјешења, којима је наложено да корисници  
новчаних подстицаја доставе документацију о намјенском утрошку подстицајних 
средстава. 

У извјештајном периоду поднешена су 2 захтјева за излазак инспектора на лице 
мјеста (у просторије подносиоца захтјева) да се констатује записнички количина 
сјемена истеклог рока и количина сјемена којој није истекао рок али није из  других 
разлога за употребу. На основу поднесених захтјева уништено је 114,028 kg  
разноразног сјемена пољопривредног биља ( вриједност  20.702,90 КМ) у  КП „Градска 
чистоћа“ Градишка. 



127 

У извјештајном периоду поднешен је 1 захтјев за излазак инспектора на лице 
мјеста како би се установило колико садног материјала није за даљу употребу. 
Саднице нису продате у току прољећа 2018 године те је дошло до оштећења корјена и 
стабла и као такве нису за даљу продају и потребно их је уништити на законом 
прописан начин. Уништено је 20020 комада воћних садница укупне вриједности 
67560,00 КМ.  

У извјештајном периоду од стране Главног републичког пољопривредног 
инспектора достављен је план за 50 контрола из области промета минералног 
ђубрива, средстава за заштиту биља, сјемена и садног материјала за три мјесеца ( 
март, април и мај), те план за 15 контрола из области подстицаја у пољопривреди (од 
јуна до септембра). Основни циљ овог плана је да се избјегну преклапања и 
понављање контрола на терену са републичком инспекцијом.  

Извршена је једна заједничка контрола са републичким инспектором, у којој су 
узимани узорци листова соје  са 15 парцела и вршена је провјера на ГМО. У 
извршеним контролама није утврђено постојање ГМО соје. 

Осим редовног инспекцијског надзора над примјеном закона и законских 
прописа који се односе на примарну биљну производњу, сјеме и садни материјал, 
средста за заштиту биља, кориштење и заштиту пољопривредног земљишта, у 
извјештајном периоду, izvršeno je 39 ванредних контролa на лицу мјеста, a по захтјеву 
физичких лица за послове и проблеме за чије је рјешавање надлежна пољопривредна 
инспекција.  

 
Послови и задаци ветеринарске инспекције су надзор и контрола примјене 

прописа из области  ветеринарства донесених са циљем здравствене заштите и 
добробити животиња, заштите  здравља  људи  од зооноза и ветеринарска заштита 
околине. 

Надлежности ветеринаринарске инспекције су дефинисане: Законом о 
ветеринарству Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр.75/17), 
Законом о инспекцијама Републике Српске („ Службени гласник Републике Српске“ бр. 
74/10, 109/12, 117/12, 44/16), Законом о заштити и добробити животиња („ Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 111/08), Законом о храни („Службени гласник Републике 
Српске“ 49/09, 19/17) и другим законима и подзаконским актима. У Административној 
служби општине Градишка на пословима ветеринарске инспекције запослена су три 
извршиоца. 

 
Епидемиолошка ситуација: 

Спречавање појаве, сузбијање и искоријењивање заразних болести регулисано 
је законом и бројним подзаконским актима .Обзиром на врсту инфекције и мјере које су 
потребне за њену ерадикцију заразе су сврстане у три листе (а,б,ц листа) 
Међународне канцеларије за епизоотије О.И.Е. 

Током  текуће године епидемиолошка ситуација у погледу појаве заразних и 
паразитарних болести код животиња на подручју општине Градишка била је релативно  
повољна , без пријава  болести са листе «А» ( О.И.Е.). 

Бруцелоза Б-103: 
У фебруару мјесецу овој инспекцији достављена је информација од стране 

ХЕС-а Дома Здравља Градишка о случају хумане бруцелозе у једном домаћинству. 
Извршено је епизоотиолошко анкетирање и на основу позитивног правилника 
рјешењем је наређено серолошко претраживање свих пријемчивих животиња у 
домаћинствима. Извјештаји о испитивању су негативни. 

И у септембру достављена је информација од стране ХЕС-а Дома Здравља 
Градишка о случају хумане бруцелозе у једном домаћинству. Са стручним особљем ЈУ 
Ветеринарски  
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Институт “Др Васо Бутозан“ Бања Лука извршено је епизоотиолошко 
анкетирање и лабораторијско испитивање свих животиња у домаћинству. Након 
пристизања извјештаја о испитивању и позитивног налаза на бруцелозу код 2 (двије) 
овце, а на  основу позитивног правилника рјешењем су наређене мјере еутаназије 
заражених  животиња, њихово нешкодљиво уништавање те поновљен лабораторијски 
преглед преосталих животиња у домаћинству. Извјештаји о испитивању поновљеног 
прегледа су негативни. 

Аујецкијева болест (Морбус Аујесзкy ) Б-052 : 

У марту мјесецу у једном домаћинству на подручју општине је утврђена заразна 
болест Аујецкијева болест свиња. Укупан број заражених животиња на основу 
лабораторијских извјештаја био је 26 свиња, без клиничких знакова болести. Обзиром 
да у БиХ не постоји Правилник о мјерама за сузбијање и ерадикацију предметне 
заразе, домаћинство је стављено под службени надзор, а на основу Упутства о 
поступању од стране МПШВ Републике Српске,  животиње су изоловане до завршетка 
производног циклуса .Током петог и шестог мјесеца  животиње су упућене на клање у 
регистровани објекат а у предметном домаћинству није било нових случајева заразе. 

Америчка трулеж пчелињег легла Б- 452: 
На једном пчелињаку на подручју општине у новембру мјесецу услијед не 

спроведених обавезних ветеринарских мјера извршено је службено узорковање те је 
извјештај о испитивању потврдио присуство патогена америчке трулежи пчелињег 
легла. 

Обзиром на чињеницу да у зимском периоду у кошници нема пчелињег легла 
(нема ни клиничке слике ) и тумачења извјештаја од стране ЈУ Ветеринарски институт 
„Др Васо Бутозан“ Бања Лука, пчелар је писано обавјештен о обавези клиничког 
прегледа у марту и априлу током прољетног развоја. 

 
Табеларни преглед рада:  

Мјесто инспекцијског 
надзора 

Предмет инспекцијског надзора 
Број извршених 

надзора 

Предузећа која се баве 
намирница анималног 
поријекла и самосталне 
месарске радње 

Ветеринарско-санитарна контрола и 
надзор  животиња прије клања и 
производа животињског поријекла 

 
2160 

 

Ветеринарске станице, 
амбуланте и апотеке 

Надзор над радом ветеринарских 
субјеката, а у складу са важећим 
законским прописима 

12 

Остала предузећа и 
домаћинства чија је 
дјелатност предмет 
надзора ветеринарске 
инспекције 

Надзор над производњом и прометом 
животиња, животињских производа, 
отпадака и сировина животињског 
поријекла  

234 

                                                                          УКУПНО КОНТРОЛА       :           2406                   
 

Издато Рјешења 161 

 
 
Узорковање -  отварање карантина из увоза 

коњa 3, 
товне јунади 1619, 
једнодн.носилица 19520 ком  700480 
расплодних јаја 

 
забрањен промет и  уништено производа 
животињског поријекла 

260 kg залеђеног и свјежег меса 
истеклог рока kg 1102 kg 
инфестираних органа , 

издано прекршајних налога 5 – вриједност 6.000 КМ 
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Здравствена заштита животиња и ерадикација заразних болести вршена је у 
узгојима, карантину, промету и у клаоницама, а животињски производи односно 
намирнице анималног поријекла на мјесту производње и у промету. Према Закону о 
ветеринарству у Републици Српској и другим законима и подзаконским актима, 
производња , пласирање на тржиште и трговина производима животињског поријекла и 
сточном храном који су намијењени јавној потрошњи су дозвољени само у 
регистрованим објектима који испуњавају прописане услове и који су под 
ветеринарском конролом. 

Регистрација објеката у Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде  РС је обавезна и за исту се подноси захтјев. За објекте који испуњавају 
услове министар доноси рјешење, а на основу мишљења трочлане комисије коју исти 
именује. 

У овом периоду ветеринарска инспекција издала је 161 рјешење од којих се 53 
односе на отварање и затварање карантина, 1 из области пчеларства, 2 за издавање 
сагласности за одржавање изложби, 5 за отклањање недостатака у држању кућних 
љубимаца, 4 за сузбијање заразних болести, 5 за нешкодљиво уклањање лешева, 7 за 
отклањање недостатака у погледу хигијене у објекту, 48 за отклањање неправилности 
при ветеринарско-здравственим контролама и 36 из области фарми музних крава. 

На подручју општине у овом извјештајном периоду вршени су ветеринарско-
санитарни прегледи у седам (7) клаоница: ЗК “Владо” Доњи Подградци, ЗК “Бајо” 
Сеферовци, ЗК ”Тихана” Брестовчина, ЗК “Биланџић” Градишка , ЗК Котур 
Брестовчина,  Месна индустрија Нова Топола, те клаоница живине „Агроцимекс“ доо. 
Градишка. 

У поступку ветеринарско-санитарног прегледа на линији клања прегледано је 
укупно 2 коња, 61 крава, 340 јунади, 16 телади, 4.805 свиња и 779 прасади. На линији 
клања заплијењено и нешкодљиво уништено 1102  kg унутрашњих органа због налаза 
инфестације паразитима те нехигијенске обраде меса. У клаоници живине 
„Агроцимекс“ доо. Градишка на линији клања прегледано је 419 260 комада живине. 

У продајним објектима уништено је 260 kg производа животињског поријекла 
(меса и месних прерађевина истеклог рока са органолептичким промјенама) у укупној 
вриједности 2.430 КМ . 

По основу ветеринарско-санитарних прегледа закланих животиња, те издавању 
Потврда о здравстврном стању пошиљке производа животињског поријекла 
намијењених људској исхрани које се отпремају превозним средствима у унутрашњем 
промету (2А образац) и Потврда о здравственом стању пошиљке производа  
животињског поријекла намијењених индустријској употреби и отпадне анималне 
материје које се отпремају  превозним средствима у унутрашњем промету (2Б образац)  
обрачуната је накнада у укупном износу од 44.956,04  КМ. Контролисани субјекти од 
обрачунатог износа, у складу са законом, 50% средстава уплаћују на рачун буџета 
Општине, а 50% на рачун Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске.  

У оквиру програма збрињавања напуштених животиња-паса луталица, ова 
инспекција је прва у БиХ имплементирала процедуру извоза напуштених паса у земље 
европске уније. Напуштени пси се збрињавају у регистровани азил за животиње који је 
под надзором ветеринарске организације, која након утврђеног здравственог статуса 
збринутих паса, врши њихову идентификацију (микрочиповање), превентивно 
вакцинисање и кастрацију, чиме су створени услови за извоз паса у земље европске 
уније. У прошлој години је извезено 717 паса за земље европске уније (Њемачка, 
Аустрија, Финска). 

У прошлој години је настављен извоз живих свиња у Републику Србију и 
извежено је 5.837 живих свиња. 
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У предходном извјештајном периоду из увоза на подручју општине прегледано 
је 3 коња, 1.619 товне јунади, 700.480 расплодних јаја и 19.520 кока носилица, те као 
епизоотиолошка мјера издана  рјешења. Све пошиљке су лабораторијски испитане на 
репрезентативном узорку а по налогу Канцеларије за ветеринарство БиХ, те су 
карантини затворени рјешењима ове инспекције . 

На подручју општине Градишка контролишу се сви објекти у којима се врши 
продаја меса и месних прерађевина путем редовних контрола истовара меса 
пристиглог са других општина ,те приликом редовних и ванредних контрола хигијене у 
поменутим објектима тако да су сви објекти за продају меса  под сталном 
ветеринарско-здравственом контролом, како по питању поријекла меса тако и по 
питању хигијене простора, прибора, опреме и самих запослених. 

Под ветеринарским надзором је и погон за производњу Занатска радња 
"Тополска" у Сеферовцима , те погон за прераду “Прерада“ с.п. у Градишци. 

Мониторинг контрола се ради редовно са ветеринарским институтом “Др Васо 
Бутозан” и  Институтом за јавно здравство Бања Лука. 

У склопу плана праћења резидуа ветеринарских лијекова и осталих 
фармаколошки активних материја, а по налогу Канцеларије за ветеринарство, у 
намирницама животињског поријекла за 2018.годину извршено је 52 узорковања у 
примарној производњи  и код субјеката у пословњу са храном, са уредним налазом. 

У периоду од 10.05. до 01.06.2018.године, ветеринарски инспектори општине 
Градишка, по овлаштењу Инспектората, обављали су паралелно са контролама на 
нашој општини и инспекцијске контроле у општини Лакташи. Ангажовање је било као 
помоћ сусједној општини која је у том периоду остала без ветеринарских инспектора 
(због здравствених разлога). У том периоду обављено је 49 ветеринарско-санитарних 
контрола у 8 клаоница. 

 
Инспекција рада обавља послове инспекцијског надзора у области радних 

односа, запошљавања и заштите на раду, а над примјеном Закона о раду, Закона о 
заштити на раду, Општег колективног уговора и других уговора, општих аката и уговора 
о раду. 

За период 01.01. до 31.12.2018. године ова инспекција је извршила 196 контролa 
из области надзора за које је надлежна те је као резултат истих произашло издавање 
22 рјешења и 9 прекршајних налога у укупном износу од 18.000,00 КМ. 

Од укупно урађених контрола 29 су биле по пријави странке. Остало су биле 
редовне контроле из области радних односа и заштите на раду са приоритетном 
контролом пријављених радника. 

Првенствено је рад ове инспекције усмјерен на сузбијање рада „на црно“ те 
допринос смањењу повреда на раду смањењем ризика од повреда и болести на 
радном мјесту. У контролама у овом извјештајном периоду пронађено је 10 
непријављених радника код 9 послодаваца,те је у складу с тим издато 9 прекршајних 
налога. 

Приликом контрола гдје је документација била углавном уредна уз мање 
неправилности, инспектор је усмено налогао да се исте одмах отклоне као вид 
превентивног дјелавања  

За отклањање већих неправилности из области радних односа и заштите на 
раду инспектор је доносио рјешења са налогом за отклањање тих недостатака.  
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У неким контролисаним субјекти уочено je да се радницима продужава уговор о 
раду на одређено вријеме дуже и без разлога прописаног законом, након чега је 
послодавцима рјешењем наложено да уговоре о раду ускладе са чланом 33. и 39. 
Закона о раду, односно да се закључе уговори о раду на неодређено вријеме. У овом 
извјештајном периоду је по рјешењу инспектора уговоре на неодређено добило 8 
радника. 

Такође је уочена појава неажурног и нестручног вођења документације, па 
инспектор на лицу мјеста указује контролисаним субјектима на недостатке и савјетује 
начин отклањања уочених недостатака да би своје пословање ускладили са 
одредбама важећих прописа из обласи радних односа и заштите на раду.  

Због пријава странака да послодавци ангажују непријављене раднике у 
поподневној смјени, инспектор је обављао контроле и у поподневној смјени. 

Том приликом су затечена 3 непријављена радника. С обзиром да има оваквих 
појава, у наредном периоду ће се дати акценат на контролу уговора о раду и пријаве 
радника у поподневној смјени. 

Урађених контрола, од тога У редовној контроли По пријави странака 

Записници  167 29 

Рјешења 22 - 

Прекршајни налози 

вриједност 

9 

18.000,00 KM 

- 

 
 

Еколошка инспекција врши послове који се односе на инспекцијски надзор над   
придржавањем  закона,  других прописа и општих аката који се односе  на  Закон о 
заштити животне средине,  Закон о  уређењу  простора и грађења,  Закон о управљању 
отпадом, Закон о заштити ваздуха, Уредба о вриједностима квалитета ваздуха, Закон о 
заштити природе и другим управним подручијима када је то одређено посебним 
прописом, предузима управне мјере и радње у циљу отклањања неправилности како 
би се обезбједила правилна примјена прописа. Такође, даје иницијативу за измјену 
закона и предлаже мјере за унапређивање стања у овој области, остварује сарадњу са 
другим органима управе, институцијама и другим привредним субјектима. 

У извјештајном периоду од 01.01.2018.год. до 31.12.2018.год. еколошка 
инспекција урадила је следеће: 

 

Ред.бр.    ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР                                                              Број контрола  

1. Контрола примјене Закона о заштити животне средине ......................................... 106 

2. Контрола примјене Закона о управљању чврстим отпадом ..................................... 48 

3. Контрола примјене Закона о заштити    природе ......................................................... 2 

4. Контрола примјене Закона о заштити ваздуха ............................................................ 8 

                                                                     Укупно контрола: ........................................ 164 

 
У наведеном извјештајном периоду, субјекти контроле били су правна лица и 

предузетници који се баве : производњом   сточне хране, производњом и испоруком 
топлотне енергије, производњом пелета, производњом монтажних кућа, производњом 
ПУ блок - пјене, обрада метала, каменоломи, бензинске пумпне станице, производња 
намјештаја, прерада дрвета - пилане, вулканизерска дјелатнот и аутомеханичарска, 
аутолимарска дјелатност, дјелатност ауто-праона, производња одјевних предмета, 
производње прехрамбених артикала, пекаре, фирме које се баве  прикупљањем, 
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транспортом, збрињавањем и рециклажом различитих врста отпада, угоститељски 
објекати, тржни центри, фарме за узгој животиња, збрињавање нелегално 
инасталисаног резервоара и тд. 

У извјештајном периоду вршене су редовне контроле и контроле по пријавама 
странака. Редовне контроле су се односиле на: 

 посједовање Рјешења којим се даје Еколошка дозвола, која има за циљ висок 
ниво  заштите животне средине у цјелини, преко заштите ваздуха, воде и 
земљишта. 

 посједовање Дозвола за управљање отпадом, 

 ревизија и обнављање еколошких дозвола,  за еколошке дозволе које су при 
истеку обзиром да се издају на рок од 5 година. 

 контрола вршења редовног годишњег мониторинга загађујућих материја, која се 

 односи се на: квалитет ваздуха, мјерење буке, мјерење вибрације, дозвољене 
граничне вриједности за квалитет воде, како је то дефинисано еколошком 
дозволом. 

 збрињавање амбалажног отпада и других врста отпада, 

 закључивање уговора о збрињавању различитих врста отпада, ауто-отпада, 
рабљених гума, отпадних уља, комуналног отпада и других врста отпада које 
настају као продукт обављања регистроване дјелатности. 

 ревизија и обнављање еколошких дозвола,  за еколошке дозволе које су при 
истеку, обзиром да се издају на рок од 5 година. 
 

Контроле по пријавама су се односиле: 

 на рад постројења која не посједују Рјешење којим се прибавља Еколошка 
дозвола, -посједовање потребне документације и Еколошких дозвола за 
експлоатацију камена-дијабаза, за двије локације  

 непрописно одлагање индустријског отпада, насталог при производњи сточне 
хране, 

 збрињавање отпадних вода из аутопраона, у крајњи реципјент 

 пријава буке из  угоститељских објеката, кафе барова-извођење музике уживо, 

 бучан рад агрегата из маркета, у стамбено-пословним јединицама, 

 непрописно одлагање амбалаже  и амбалажног отпада, дјелова аутомобила,  
ауто-отпад, као и других врста отпада, на мајдане, и дивље депоније, 

 појава загађујућих материја у ваздух, из димовода итд. 
 

На основу досадашњих добијених резултата и мишљења, може се рећи да је 
цца 60% оваквих пријава заиста оправдано, док о других 40% се може расправљати о 
стварном мотиву подносиоца пријаве.  

Приказ инспекцијских контрола: 

Број урађених контрола: ................................................................................................ 164 

а) редовних контрола: ................................................................................................... 127 

б) ванредних контрола  по пријави: ................................................................................ 37 
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Донесена рјешења - Табеларни приказ предузетих мјера у извјештајном 
периоду од 01.01. до 31.12.2018.год: 

 

 Рјешење  

1. Рјешење о отклањању недостатака из области Контрола 
примјене Закона о заштити животне средине  

20 

2. Рјешење о забрани обављања дјелатности из области: 
Контрола примјене Закона о заштити животне средине  

2 

3. Рјешење о отклањању недостатака из области Контрола 
примјене Закона о управљању чврстим отпадом  

11 

4. Контрола примјене Закона о заштити ваздуха   3 

5. УКУПНО ДОНЕСЕНИХ РЈЕШЕЊА 36 

 
Вршећи инспекцијске контроле утврђене су следеће неправилности те су издата 

рјешења која се односе на : 

- прибављање рјешења којим се даје еколошка дозвола (8),  
- испуњавање минимума услова из заштите животне средине (1),  
- вршење редовних мјерења граничних вриједности загађујућих материја тј., 

квалитет ваздуха, мјерење буке, дозвољене граничне вриједности за квалитет 
воде (9),  

- збрињавање различитих врста отпада (11),  
- мјерење загађујућих материја из димовода постројења за производњу топлотне 

енергије (3),  
- мјерење вањске буке дневне и ноћне код угоститељских објеката (1),  
- сачињавање записника којим се даје стручно мишљење (1),  
- збрињавање резервоара за течно гориво који се не користе (1) те  
- рјешење о забрани рада постројења (1).  

 

Од укупно изданих 36 рјешења, извршена су 32 рјешења, односно субјекти 
контроле су поступили по налогу инспектора, док су 4 рјешења у поступку извршења 
обзиром на дате рокове.  

Поред донесених рјешења, у циљу спречавања и наступања штетних последица 
због незаконитости, неправилности и недостатка у спровођењу закона и других 
прописа предузимане су у више наврата превентивне мјере, као што су упозорење 
субјекта надзора на обавезе из прописа, те указивање на могуће штетне  посљедице, 
те су предлагане мјере за отклањање њихових узрока. 

Такође, поред редовних послова, еколошки инспектор је ангажован и на 
следећим активностима: 

1. као координатор радне групе за заштиту животне средине ЈЛС Градишка 
(израда документације) у МЕГ пројекту.  

2. члан главне радне групе везано за анализу правног оквира за издавање 
дозвола и лиценци у РС за пројекте који користе обновљиве изворе енергије у 
организацији ГИЗ/УСАИД ЕИА, и члан подгрупа: а) ЕКОЛОГИЈА, б) КОНЦЕСИЈЕ. 

3. координатор радне групе за заштиту животне средине Партнерство за развој 
ЈЛС Градишка. 
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У извјештајном периоду послове урбанистичко - грађевинске инспекције 
обављала су два инспектора. 

Послови урбанистичко - грађевинске инспекције су прописани одредбама 
Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник РС” 40/13 и 106/15), Закона 
о инспекцијама Републике Српске (“Службени гласник РС” број: 74/10, 109/12, 44/16 ). 

 

У извјештајном периоду вршене су следеће активности:  

У склопу редовних контрола акценат је био на контроли грађења објеката на 
подручју Општине Градишка, гдје је примјетно значајно смањење бесправне изградње, 
тј. градње без претходно прибављеног одобрења за грађење или локацијских услова 
за помоћне објекте,  као и појачан надзор извођења грађевинских радова по претходно 
прибављеном одобрењу за грађење.  

Такође напомињемо да је евидентан повећан број грађења у односу на 
последњих пар година, посебно је акценат на изградњи пословно-стамбених објеката 
као и изградња индивидуалних стамбених објеката. 

Урбанистичко - грађевинска инспекција је у периоду од 01.01.2018. - 31.12.2018. 
извршила укупно 425 контрола и 39 техничких пријема објеката, од чега је најчешће 
вршен надзор над: контролом изграђених објеката и објеката у изградњи гдје је 
утврђено посједовање локацијских услова и одобрења за грађење за предметне 
објекте, те контрола пословних објеката који се користе и утврђивање посједовања 
одобрења за употребу предметних објеката, као и контрола физичке дотрајалости 
објеката те присуство техничким пријемима објеката. Такође поред редовних контрола 
вршене су и контроле по налогу главног републичког грађевинског инспектора. 

 
Бројачано посматрано у протеклом периоду ова инспекција обавила је следеће: 

Извршене инспекцијске контроле ................................................................................. 386 

Технички пријеми ............................................................................................................. 39 

 ........................................................................................................................................ 425 

 
У извјештајном периоду највећи број урађених контрола је био у области:  

контроле изградње објекта ........................................................................................... 146 

контроле коришћења објекта ........................................................................................ 145 

контрола физичког стања објекта ................................................................................... 42 

контрола издатих локацијских услова ............................................................................ 53 

присуство техничким пријемима ..................................................................................... 39 

 

Од укупно урађених 386 инспекцијских контрола, у 42 контроле утврђене су 
неправилности у примјени закона. 

Утврђене неправилности односиле су се на објекте изграђене или дограђене 
без одобрења за грађење, на коришћење пословних простора без претходно 
прибављеног одобрења за употребу док у случајевима гдје је утврђено да због физичке 
дотрајалости објекат представља опасност по живот и здравље људи, околне објекте и 
саобраћај донесени су записници о уклањању истих, укупно 42 за наведени период. 
Записници о истом су прослијеђени на даљи поступак и надлежност Одјељењу за 
просторно уређење и грађење.  

У циљу отклањања утврђених неправилности у извјештајном периоду вршен је 
редован надзор над грађењем стамбено - пословних објеката за коју локацијске услове 
и одобрење за грађење издаје Општина - Одјељење за просторно уређење и грађење. 
Такође су рађене и редовне контроле градилишта, при чему је утврђена неправилност 
на једном градилишту. 
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У циљу отклањања утврђених неправилности по службеној дужности у истом 
периоду донијето је укупно 42 рјешења од којих је 7 рјешење о рушењу објеката, 9 
рјешења о уклањању неправилности, 2 рјешења о обустави градње, 13 рјешења о 
прибављању употребне дозволе, 1 рјешење о забрани употребе објекта и 10 рјешења 
о прибављању локацијских услова. 

Контролом извршења рјешења утврђено је да је 16 рјешења извршено, 5 
рјешења је у жалбеном поступку код Министарства за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију Бања Лука,  док се код осталих 21 ради о накнадном 
прибављању рјешења о грађењу и употреби објекта ( легализација ),  те су исти у 
поступку прибављања. 

Урбанистичко - грађевинска инспекција је повећала број редовних инспекцијских 
надзора ради веће присутности на терену, док је број  предмета по притужбама 
грађана смањен. 

По свим запримљеним пријавама је поступљено на начин што је благовремено 
извршен инспекцијски надзор, те обавијештен подносилац представке о утврђеном 
стању и предузетим мјерама. 

Ради утврђених неправилности општинска урбанистичко - грађевинска 
инспекција је за период 01.01.2018-31.12.2018. издала 3 прекршајна налога због 
неизвршења рјешења у укупном износу од 600 КМ. 

 
Саобраћајна инспекција врши послове из своје надлежности на основу Закона 

о јавним путевима, Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима Босне и 
Херцеговине, Закона о превозу у друмском саобраћају РС и др. Саобраћајни инспектор 
обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на јавне 
путеве и друмски саобраћај, станице за технички преглед возила, жељезнице и 
жељезнички саобраћај, водни саобраћај, поштански саобраћај, телекомуникације, 
међународни и међуентитетски превоз лица и ствари у друмском превозу, електронски 
потпис и електронски документ и у другим управним подручјима када је то одређено 
посебним прописом. (Члан 24. Закона о инспекцијама у Р. Српској, Сл. Гласник 
Републике Српске, број 74/2010). Саобраћајну инспекцију чини један извршиоц. 

У извјештајном периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године у складу са 
Законом о превозу у друмском саобраћају (Сл.Гласник РС бр.111/08, 50/10, 12/13 и 
47/17), Законом о јавним путевима (Сл.Гласник РС бр.16/10, 89/13), Одлуци о 
управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и 
некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на подручју општине 
Градишка (Службени гласник општине Градишка, број 8/18) Законом о инспекцијама у 
Републици Српској (Сл. Гласник РС бр.113/05, 74/10, 109/12,117/12 и 44/16), као и 
подзаконским актима наведених Закона,  инспектор је вршио контролу и надзор у 
примјени наведених закона и прописа и то: 

 контрола линијског и ванлинијског превоза лица у друмском саобраћају, 

 контрола такси превоза лица, 

 контрола јавног превоза ствари и превоза ствари за властите потребе, 

 контрола рада аутобуске станице, аутобуског стајалишта и билетарнице 

приградског саобраћаја, 

 контрола привредних возила, теретних возила, такси возила и аутобуса 

којима се врши превоз робе и лица, 

 контрола јавних путева, путних објеката, јавних паркинг простора, 

вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације. 
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У извјештајном периоду инспектор је извршио  206 контрола како по службеној 
дужности тако и по захтјеву странака. На основу поменутих контрола издата су 44 
рјешења и 6 прекршајних налога.  

Укупно контрола: ........................................................................................................... 206 

Укупно рјешења: .............................................................................................................. 44 

Од тога : 

-одржавање и заштита локалних и некатегорисаних путева: ....................................... 30 

-јавни превоз лица и такси превоз: ................................................................................. 12 

-саобраћајна сигнализација: ............................................................................................. 2 

Укупно прекршајних налога: .............................................................................................. 6 

-вриједност прекршајних налога: ........................................................................... 2500 КМ 

 
У извршеним контролама код утврђених неправилности у примјени законских 

прописа сачињен је записник о извршеној контроли, а од стране инспектора предузете 
су законом прописане мјере. Половином јануара и почетком фебруара мјесеца вршена 
је контрола јавног превоза лица. Контролисани су сви превозници који врше јавни 
превоз лица на подручју општине Градишка. Превозницима код који је утврђено да не 
посједују потребну документацију за обављање јавног превоза лица  издата су 
рјешења о отклањању недостатака. 

Контролом извршења поменутих рјешења је утврђено да само код једног 
превозника није извршено рјешење о отклањању недостатака те је на основу тога 
издат прекршајни налог. Почетком марта мјесеца пружена је асистенција републичкој 
саобраћајној инспекцији која је вршила контролу свих превозника која обављају 
линијски и ванлинијски превоз лица. У току контроле републичка саобраћајна 
инспекција је утврдила неправилности код два превозника те у складу са законом 
издала рјешење о отклањању недостатака и прекршајни налог.  

У периоду од половине марта до краја маја мјесеца вршена је контрола такси 
превозника и путних појасева локалних и некатегорисаних путева у приградским 
насељима. Контроле такси превоза су се вршиле на такси стајалишту у 
пријеподневним и вечерњим часовима. У току контроле утврђено је да 4 такси 
превозника нису имали продужену лиценцу за превозника и легитимацију за возача те 
су им на основу тога издата 4 рјешења о отклањању недостатака док су остали такси 
превозници посједовали потребну документацију за обављање такси превоза. Такође 
је контролом утврђено непрописно одржавање путних појасева у приградским 
насељима те је издато 5 рјешења за отклањање недостатака. 

У мају мјесецу је спроведена заједничка акција контроле превоза за властите 
потребе и теретних возила са Полицијском управом Градишка. На одређеним мјестима 
у граду се вршила контрола превоза за властите потребе гдје је саобраћајни инспектор 
контролисао потребну документацију које возачи у возилу морају да посједују за 
регуларно вршење превоза за властите потребе (рјешење за регистрацију 
предузетника и уговор о запослености радника (образац 3100)). 

У периоду од јуна до половине октобра мјесеца су се вршиле интезивне 
контроле локалних и некатегорисаних путева и саобраћајне сигнализације у већини 
мјесних заједница на подручју општине Градишка. Редовним и ванредним (предмети 
по пријави) контролама је утврђен већи број недостатака тј. неодржавања локалних и 
некатегорисаних путева и путних појасева за које је издано 21 рјешење за отклањање 
недостатака и 4 прекршајна налога. Највећи проблеми у овој области саобраћаја су 
били угрожавање безбједности саобраћаја од стране растиња и живих ограда које су 
својом дужином излазиле на пут те бетонских и други препрека које су реметиле 
нормално функционисање одводних канала.   
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Вршене су контроле вертикалне и саобраћајне сигнализације (саобраћајних 
знакова) на подручју општине Градишка.  

У контролама је утврђено да је неколико знакова оборено и ишчупано те су на 
основу тога издата рјешења за отклањање недостатака и исти су у кратком периоду 
враћени у првобитно стање. Такође су на неколико локација (улице и некатегорисани 
путеви) у граду постављени нови саобраћајни знакови како би се заштитили путеви 
вишег ранга ради безбједнијег одвијања саобраћаја. Контроле и регулисање 
вертикалне саобраћајне сигнализације се вршило уз помоћ ЈКП ''Градска чистоћа''. 
Половином мјесеца септембра су такође издата два рјешења о забрани вршења јавног 
превоза лица због кршења одређених чланова Закона о превозу у друмском 
саобраћају и издат је један прекршајни налог.  

У периоду од половине октобра до децембра мјесеца наставиле су се контроле 
везано за јавни превоз лица, такси превоз и локалне и некатегорисане путеве. У 
наведеном периоду саобраћајни инспектор је утврдио неправилности у виду 
неодржавања путних појасева и одводних канала на локалним и некатегорисаним 
путевима те сходно томе издао 3 рјешења за отклањање недостатака. Крајем мјесеца 
децембра саобраћајни инспектор је заједно са републичком саобраћајном инспекцијом 
вршио контроле јавног превоза лица на дионицама Н.Топола – Кочићево - Карајзовци-
Петрово село - Сеферовци и Н.Топола – Берек - Елезагићи. Током контроле од стране 
републичке саобраћајне инспекције је утврђено да само један превозник чини 
прекршаје супротно Закону о превозу у друмском саобраћају на основу којих су му 
издати прекршајни налози. 

 

Послове водне инспекције у општини Градишка обавља један урбанистичко-
грађевински инспектор на основу овлаштења Начелника општине и уз претходно 
прибављену сагласност Републичке управе за инспекцијске послове. Ова инспекција је 
уведена у Одјељење за инспекције у октобру 2018. године. 

Послови водне инспекције дефинисани су одредбама Закона о 
водама(''Службени гласник Републике Српске'', бр. 50/06, 92/09,121/12 и 74/17), Закона 
о инспекцијама (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 74/10, 109/12, 44/16). 

Општинска водна инспекција на територији општине, а у складу са одредбама 
наведених закона врши надзор над кориштењем вода, уређењем водотока, заштитом 
вода и заштитом од штетног дјеловања вода. 

У извјештајном периоду општинска водна инспекција је учествовала у 
инспекцијским надзорима Републичке водне инспекције са циљем упознавања са 
водним објектима и проблематиком водне инспекције. Предмет тих заједничких 
контрола су били одбрамбени насипи ,главни одводни и ободни канали ,односно 
заштитни хидротехнички објекти којима сходно Закону о водама управља ЈУ „ Воде 
Српске“. Управне мјере у овим инспекцијским надзорима предузимала је Републичка 
водна инспекција. 

Крајем године су самостално вршени инспекцијски надзори кориштења вода 
привредних субјеката на територији општине. Код једног субјекта је утврђена 
неправилност те је донешено рјешење о прибављању водне дозволе јер је претходној 
истекао рок важења.  
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Табеларни приказ извршених контрола 

 Укупан број извршених контрола 8 

 Врста контроле  

1 Заштита вода 4 

2 Заштита од вода 4 

3 кориштење вода 0 

4 Уређење водотока  

5 Остало  

 Број издатих рјешења  1 

 

Послови комуналне полиције дефинисани су првенствено Законом о 
комуналној полицији („Сл. гласник РС“,број 28/13) и другим законима и подзаконским 
актима, те одлукама, правилницима и другим актима Скупштине Општине.  

У складу са одредбама члана 9. Закона о комуналној полицији, комунална 
полиција врши надзор над примјеном прописа којима се уређује: 

а) пружање комуналних услуга; 
б) одржавање и кориштење:  

1)  јавних саобраћајних површина у насељу (плочници, тргови и саобраћајнице), 
2)   јавних површина и дрвореда, 
3)  објеката за снадбијевање насеља и становништва водом за пиће, јавне 

водоводне мреже и јавних излива и фонтана, 
4)   јавне канализационе мреже, 
5) објеката за пречишћавање и одвођење отпадних вода и одвођење 

атмосферских вода из насеља, 
6) објеката за депоновање отпадака и врши контролу над одвожењем, 

уништавањем и прерадом отпадака, 
7)   објеката за производњу и дистрибуцију топлоте, 
8)   објеката за дистрибуцију гаса, 
9)   жељезничких и аутобуских станица и стајалишта, 
10) јавних купатила и купалишта, 
11) чесми и бунара, 
12) јавних склоништа, 
13) јавних тоалета, 
14) септичких и осочних јама, 
15) дјечјих игралишта, 
16) тржница,  
17) сточних и других пијаца,  
18) јавних простора за паркирање возила, 
19) објеката за смјештај кућних љубимаца (азили); 

в) вршење димњачарске дјелатности; 
г) вршење угоститељске дјелатности у складу са законом и одлуком јединице локалне 

самоуправе; 
д) одржавање културних, историјских и националних споменика и спомен-обиљежја, 
ђ) постављање пословног имена, натписа и реклама; 
е) одржавање дворишта, башта, привремених објеката као и других објеката и 

површина које су од утицаја на изглед и уређеност јединице локалне самоуправе; 
ж) одржавање и чистоћа корита обала ријека и других водених површина на подручју 
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јединице локалне самоуправе; 
з) одржавање вањских ограда и рукохвата (мостови, јавна степеништа и слично); 
и) одвоз отпада из домаћинства и другог комуналног отпада, као и  грађевинског 

отпадног материјала; 
ј)  постављање посуда (контејнера) и уличних корпи за отпатке; 
к) обиљежавање  улица, тргова, стамбених, пословних  и стамбено-пословних 

објеката; 
л) заузимање јавних површина за продају робе и  продају робе ван простора или     

мјеста одређеног за продају те врсте робе; 
љ) услови и начини одржавања јавних манифестација, те кориштење аудио и видео - 

помагала и извођење музике уживо у објектима и ван њих; 
м) начин истицања застава (застава Босне и Херцеговине, Републике Српске и 

јединице локалне самоуправе); 
н) одржавање јавне расвјете у насељеним мјестима; 
њ) опремање јавних површина; 
о) одржавање спортских објеката, кампова и излетишта; 
п) уклањање старих и других предмета са јавних површина, ако су остављени супротно 

одредбама прописа јединице локалне самоуправе: 
р) одржавање зграда ; 
с) обиљежавање мјеста  гдје се врше радови на комуналним уређајима (шахтови, 

канали, бунари и сл.) и  
т) одржавање гробаља и обављање погребне дјелатности. 
 

С обзиром на изнесене надлежности, очигледно је да рад комуналне полиције у 
значајној мјери утиче на питање квалитета живота у локалној заједници, кроз вршење 
надзора у горе поменутим областима, одржавање комуналног и саобраћајног реда. 

Послови комуналне полиције обављају се свакодневним присуством на подручју 
општине и организованим надзором комуналних полицајаца (на мјестима одржавања 
реда), изласком на терен по пријавама, те у склопу редовних акција контролисања 
појединих области надзора.  

У свом раду комунални полицајци се руководе принципом правичности 
заснованог на закону, а изрицање казни примјењује се само кад је то апсолутно нужно 
и у мјери која је неопходна за извршење наложених мјера и радњи. У свом раду 
остварују неопходну сарадњу са осталим одјељењима општинске Управе, надлежним 
инспекцијама и Полицијском станицом Градишка, јавним предузећима и службама. 

У протеклом периоду комунална полиција је свој рад прије свега базирала на 
контроли одржавање и уређења јавних површина, одржавању и кориштењу комуналне 
инфраструктуре, истицање рекламних натписа и рекламних паноа, радно вријеме 
угоститељских објеката, контролу поштовања пијачног реда сточних пијаца, рад по 
пријавама грађана, а све у складу са својим овлаштењима, те предузимали 
одговарајуће мјере које се могу подијелити у три групе: превентивне, корективне и 
репресивне. 

Превентивно поступање комуналне полиције огледало се у свакодневном 
обиласку града и праћењу комуналног реда кроз надзор над одржавањем зграда, 
одржавањем чистоће града, одржавањем јавних површина, комуналних објеката, 
јавних зелених површина те контролу паркирања на јавним паркиралиштима. 

Корективна поступања односе се на налагање извршења одређених радњи 
субјектима надзора путем рјешења у случајевима гдје се очекује и постоји могућност 
да се неправилност уклони брзо и ефикасно. 

Репресивно поступање услиједило је у ситуацијама гдје субјекат надзора није 
отклонио неправилност, као и у случајевима кад је документован прекршај из 
дјелокруга надлежности комуналне полиције прописан позитивно правним прописима. 

Извршене комунално-инспекцијске контроле  
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Р.Б. 
ОБЛАСТ КОНТРОЛЕ 

ПРИМЈЕНОМ ОДРЕДБА 
ПРОПИС 

број 

контрола 

 

   1  

 Закона о комуналној 
полицији  

 Закон о комуналној полицији („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 28/13 

 

54 

 

   2 

Закона о комуналним 
дјелатностима 

Закон о комуналним дјелатностима 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
124/11) 

 

36 

    

   3. 

Закона о одржавању 
зграда  

Закон о одржавању зграда („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 101/11) 

 

17 

    

  4.  

Одлуке о комуналном 
реду  

Одлука о комуналном реду („Службени 
гласник општине Градишка“ бр.11/13.) 

 

126 

  

  5. 

Одлуке о управљању 
јавним просторима за 
паркирање моторних 
возила на подручју 
општине Градишка 

Одлука о управљању јавним просторима за 
паркирање моторних возила на подручју 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“  бр.5/13) 
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 6. 

Одлуке о тржничкој 
дјелатности 

 Одлука о тржничкој дјелатности („Службени 
гласник општине Градишка“ бр.3/13, 5/13) 

 

59 

   

 

  7. 

 
Одлука о утврђивању 
комуналне дјелатности 
од посебног друштвеног 
интереса-одржавање 
стајалишта за теретна 
моторна возила  

 
Одлука о утврђивању комуналне дјелатности 
од посебног друштвеног интереса-
одржавање стајалишта за теретна моторна 
возила („Службени гласник општине 
Градишка“ бр. 09/13), 

 

         

234 

  8. Одлуке о безбједности 
саобраћаја 

Одлука о безбједности саобраћаја 
(„Службени гласник општине Градишка“ 
бр.11/05, 9/07), 

         

         

120 

9. Одлуке о одређивању 
радног времена 
угоститељских објеката 
на подручју општине 
Градишка  

Одлука о одређивању радног времена 
угоститељских објеката на подручју општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број: 3/12, 4/12, 5/13) 

          

          42 

                                                                                                     Укупно контрола:            831 
 

Од извршених 831 контролe,  у 216 случајeва субјекти комунално-инспекцијског 
надзора нису поступили по усменом налогу комуналне полиције или су утврђене 
неправилности због чега су издата рјешења о отклањању недостатака, рјешења о 
забрани вршења одређених радњи, те рјешења по областима надзора као што су 
одржавање јавних површина, контрола закупа дијела јавне површине у сврху 
постављања  љетних башти, одржавање стамбених зграда, одржавање дворишта 
физичких и правних лица, одржавање осочних и септичних јама и др. 
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Област контроле број рјешења 

Непрописно одлагање отпада 34 

Истицање реклама и рекламних натписа 79 

Одржавање дворишта (правна и физичка лица) 15 

Одржавање осочних и септичких јама, испуштање отпадних вода 19 

Заузимање јавне површине у сврху постављања љетне баште 20 

Држање домаћих животиња и кућних љубимаца 21 

Одржавање зграда 9 

Одржавање јавних зелених површина 11 

Санирање прекопа дијела јавне површине 9 

                                                                                          Укупно рјешења:          216 
  

У извјештајном периоду издата су 291 прекршајна налога по разним основама, 
што је приказано у сљедећој табели у укупној вриједности од 66.580 КМ. 

Основ за издавање број налога износ 

Одлука о утврђивању комуналне дјелатности 
од посебног друштвеног интереса - одржавање 
стајалишта за теретна моторна возила  

 

190 

 

54.360 КМ 

Одлука о основама безбједности саобраћаја 78 3.120 КМ 

Одлука о радном времену угоститељских 
објеката на подручју општине Градишка 

6    900 КМ 

Одлука о комуналном реду 
 

1 

 

400 КМ 

 

Закон о комуналним дјелатностима 
 

1 

 

100 КМ 

 

Закон о комуналној полицији 
-  не достављање података 
- не извршење мјера и радњи наложених     
рјешењем комуналне полиције 

 

13 

2 

7.500 КМ 

    200 КМ 

УКУПНО 291 66.580 КМ 
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Од уручених 291 прекршајних налога  198 налога је плаћено, за 55 прекршајних 
налога је затражено судско одлучивање, док је за 38 прекршајних налога  прекорачен 
рок за плаћање. Прекршајни налози за које је прекорачен рок за плаћање, у складу са 
одредбама Закона о прекршајима доставиће се Пореској управи на принудну наплату. 

Вриједност наплаћених прекршајних налога је 25.855 КМ. од тога 130 
прекршајних налога је уплаћено у року од осам дана, што значи да је уплаћено 50% 
износа изреченог прекршајним налогом, у износу од 13.390 КМ. 68 прекршајних налога 
је уплаћено по истеку рока за плаћање, у износу од 12.465 КМ. 

Укупна вриједност 55 прекршајна налога за које је затражено судско 
одлучивање је у износу од 21.840 КМ. Укупна вриједност 38 прекршајних налога за које 
је прекорачен рок за плаћање је у износу од 4.460 КМ.  

Поред комунално-инспекцијског надзора припадници комуналне полиције су 
асистирали инспекторима из Одјељења за инспекције, учествовали у организацији, 
обезбјеђивању услова за одржавање те вршили надзор над акцијама као што су 
„Прољећна акција уређења града“ и друге.  

Припадници Комуналне полиције општине Градишка учествовали су у 
организацији и обезбјеђењу услова и пратили одвијање манифестација, те довођење 
простора на које су се исте одвијале у првобитно стање и то: прослава Дана општине 
(Здравофест, полагање вијенаца на спомен-обиљежја), прослава 1. маја, прослава 
Дана Европе, Међународни дан ријеке Саве, итд.  
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4. Активности произашле из стратешких и других програмских 
докумената  

4.1. Активности из редовне надлежности 

 
У табелама које су у прилогу тачке 3. наведене су редовна надлежности свих 

инспекција и комуналне полиције које су остварене у (бројеви извршиоца, бројеви 
контрола, мјере подузете након обављених контрола,количине и вриједности одузете 
робе и бројеви ванредних контрола): 

Подаци о контролама у извјештајном периоду тржишне инспекције: 

 
Број 

извршилаца 

Број 
извршених 
контрола 

Број 
издатих 

прекршајних 
налога 

Износ 
изречених 

прекршајних 
налога 

Број 
издатих 
рјешења 

Количине 
одузете 

робе/вриједност 

Број 
ванредних 
контрола 

2 473 75 35.800 56 1.116 КМ 47 

 
Подаци о контролама у извјештајном периоду инспекције за храну: 

 
Број 

извршилаца 

 
Број 

извршених 
контрола 

 
Број издатих 
прекршајних 

налога 

Износ 
изречених 

прекршајних 
налога 

 
Број 

издатих 
рјешења 

  
Количине 
одузете 

робе/вриједност 

 
Број 

ванредних 
контрола 

3 712 21 14.200 342 273,97 кg/5.203 КМ 36 

 
Подаци о контролама у извјештајном периоду здравствена инспекција: 

 
Број 

извршилаца 

Број 
извршених 
контрола 

Број 
издатих 

прекршајних 
налога 

Износ 
изречених 

прекршајних 
налога 

Број 
издатих 
рјешења 

Количине 
уништене/ставњ-
ене ван промета  
робе/вриједности 

Број 
ванредних 
контрола 

2 138 - - 43 563 кg/ 7.745,21 КМ 8 

 
Подаци о контролама у извјештајном периоду пољопривредна инспекција: 

 
Број 

извршилаца 

 
Број 

извршених 
контрола 

Број 
издатих 

прекршајних 
налога 

Износ 
изречених 

прекршајних 
налога 

 
Број 

издатих 
рјешења 

 
Количине уништене 

робе/вриједности 

 
Број 

ванредних 
контрола 

 
1 

 
219 

 
13 

 
14.500 КМ 

 
36 

16,25 l/180 КМ, 
114,028 

kg/20.702,90 KM, 
20.020 

садница/67.560 КМ 

 
39 

 
Подаци о контролама у извјештајном периоду ветеринарска инспекција: 

 
Број 

извршилаца 

 
Број 

извршених 
контрола 

 
Број издатих 
прекршајних 

налога 

Износ 
изречених 

прекршајних 
налога 

 
Број 

издатих 
рјешења 

 
Количине уништене 

робе/вриједности 

 
Број 

ванредних 
контрола 

3 2.406 5 6.000 КМ 161 1.362kg/ 3.430 КМ 205 

 
Подаци о контролама у извјештајном периоду инспекција за рад: 

 
Број 

извршилаца 

 
Број 

извршених 
контрола 

 
Број издатих 
прекршајних 

налога 

Износ 
изречених 

прекршајних 
налога 

 
Број 

издатих 
рјешења 

 
Број 

непријаввљених 
радника 

 
Број 

ванредних 
контрола 

1 196 9 18.000 КМ 22 10 29 

Подаци о контролама у извјештајном периоду еколошка инспекција: 
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Број 

извршилаца 

Број 
извршених 
контрола 

Број издатих 
прекршајних 

налога 

Износ 
изречених 

прекршајних 
налога 

Број 
издатих 
рјешења 

Количине 
одузете 

робе/вриједност 

Број 
ванредних 
контрола 

1 164 -  36  37 

 
Подаци о контролама у извјештајном периоду урбанистичко-грађевинска 

инспекција: 

 
Број 

извршилаца 

 
Број 

извршених 
контрола 

 
Број издатих 
прекршајних 

налога 

Износ 
изречених 

прекршајних 
налога 

 
Број 

издатих 
рјешења 

 
Количине 
одузете 

робе/вриједност 

 
Број 

ванредних 
контрола 

2 386 3 600 KM 42  51 

 

Подаци о контролама у извјештајном периоду саобраћајна инспекција: 

 
Број 

извршилаца 

Број 
извршених 
контрола 

Број издатих 
прекршајних 

налога 

Износ 
изречених 

прекршајних 
налога 

Број 
издатих 
рјешења 

Количине 
одузете 

робе/вриједност 

Број 
ванредних 
контрола 

1 206 6 2.500 КМ 44  15 

 

Подаци о контролама у извјештајном периоду водна инспекција: 

 
Број 

извршилаца 

Број 
извршених 
контрола 

Број издатих 
прекршајних 

налога 

Износ 
изречених 

прекршајних 
налога 

Број 
издатих 
рјешења 

Количине 
одузете 

робе/вриједност 

Број 
ванредних 
контрола 

1 8 - - 1 - 2 

 
Подаци о контролама у извјештајном периоду комунална полиција: 

 
Број 

извршилаца 

 
Број 

извршених 
контрола 

Број 
издатих 

прекршајних 
налога 

Износ 
изречених 

прекршајних 
налога 

 
Број 

издатих 
рјешења 

 
Количине одузете 
робе/вриједности 

 
Број 

ванредних 
контрола 

5 831 291 66.580 КМ 216 - 287 
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Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
општине Градишка предвиђен је довољан број извршилаца са одговарајућом 
квалификационом структуром, укупно 19 радних мјеста. Тренутно послове комуналних 
полицајца обавља пет (5) извршиоца. 

Структура запослених према  
Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста 

Актуелна структура 
запослених према 
стручној спреми 

Актуелна структура 
запослених према 

полу 

Мушких Женских 

ВСС + 19 ВСС + 19 7 12 

ВСС 180  ВСС 180    

ВШ  ВШ 1 1  

СС  СС    

ВКВ -  ВКВ -    

Укупно:                                                     19 Укупно:                    20 8 12 

 
У интерним актима Општине Градишка / План и Правилник о стручном 

оспособљавању и усавршавању службеника/  прописано је да су службеници обавезни 
да се едукују и усавршавају. Неке од едукација кроз које су прошли инспектори, 
обављене су уз помоћ интерних предавача ( запослених из Одјељења за општу управу 
Општине Градишка), а поједине едукације за које локална заједница нема потребне 
кадрове и капацитете, обављене су уз помоћ екстерних предавача  (ангажовањем 
консултаната и присуствовањем екстерним радионицама). 

 
У току 2018.године обављене су слиједеће обуке за запослене у Одјељењу за 

инспекције: 

Потребе за усавршавањем  
по кључним темама 

Број 
полазника 

Интерне/екстерне 
обуке 

Управни и извршни поступак 15 интерно 

Локални интегрисани развој 2 екстерно 

Пројекат заштита околиша и локлани развој 
МЕГ  

1 екстерно 

Пројекат ГиЗа- Потицање обновљивих 
извора енергије 

1 екстерно 

 
 
 
 

5. Образложење неостварених циљних вриједности индикатора 
реализације активности из Годишњег плана ЈЛС 

 
У извјештајном периоду Одјељење за инспекције је укупно обавило 5.739 

контрола. Планирани број контрола овог Одјељења за 2018.годину је био 4.260 
контрола (оствaрење плана од 134,71%). Гледајући  по појединим инспекцијама, план 
је остварен у свим инспекцијама. Водни инспектор је почео са  радом  у октобру 2018. 
године  и није био дио плана  рада Одјељења  за 2018. годину. 
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6. Закључци и препоруке  

 
Одјељење за инспекције је обавило укупно 5.739 контрола у 2018. години, што 

је за  34,71% више у односу на планирани број контрола за 2018.годину. Од укупног 
броја контрола њих 756 су биле ванредне контроле: по пријавама и поднесцима 
грађана и Инспектората РС и анонимним захтјевима. Укупан број  издатих прекршајних 
налога у Одјељењу за инспекције у 2018.години је 423 у укупноj вриједности од  
158.180 КМ.  

 
 

Број 
извршилаца 

Број 
извршених 
контрола 

Број издатих 
прекршајних 

налога 

Износ изречених 
прекршајних 

налога 

Број 
издатих 
рјешења 

Број 
ванредних 
контрола 

19 5.739 423 158.180 КМ 999 756 
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7. Табеларни приказ реализације Годишњег плана ОУ 

Активности из редовне надлежности 

Р
. 

б
р

- 

ПЛАНИРАНИ 
Пројекти, мјере и редовни послови 

В
е

за
 с

а
 

С
тр

а
те

ги
јо

м
 

В
е

за
 с

а
 

п
р

о
гр

а
м

о
м

 Резултати  
(у извјештајном периоду) 

Планирана средства Остварена/извршена средства 

Планирани 
број 

контрола 

Остварени 
број 

контрола 
УКУПНО 

Буџет 
ЈЛС 

Екстерни 
извори 

УКУПНО 
Буџет 
ЈЛС 

Екстерни 
извори 

1 

- надзор над: 
- хигијенско санитарним и 
техничким условима и индустријској 
производњи намирница. Занатском 
производњом (пекаре, вртићи, 
старачки домови, сластичарне и 
друго). Угоститељством и 
трговинама. Испуњености услова 
за обављање дјелатности 

 
Инспекција за 

храну 
400 712       

2 

- надзор над: 
-  производњом и прометом 
предмета опште употребе. 
Хигијенским стањем објеката:  
Образовним установама, 
Вртићима, Објектима за смјештај  
(домови), Објектима за његу и 
уљепшавање, Базенима за купање 
и  купалиштима, Објектима културе 
и спорта 

 
Здравствена 
инспекција 

100 138       

3 

- надзор над:  
- трговинама, угоститељским  
објектима, занатским радњама,  
свим врстама пијаце. Kонтрола 
ограничења  маржи у промету. 
Kонтрола радног времена  
трговачких и занатских  радњи. 
Kонтрола точења пића   лицима 
млађим од 18 година, контрола 
одобрења за рад, контрола 
заштите   потрошача. Рад по 
пријавама грађана 

 
Тржишна 

инспекција 
330 473       
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4 

- контрола над: 
-Пољопривредним земљиштем:  
(промјена намјене,  кориштење 
пољопривредног земљишта, 
номађење, експлоатација осталих 
минералних сировина, сузбијање 
амброзије, уређење међа-живица).  
Средствима за заштиту биља ( 
упис у регистар прометника, услови 
за стављање у промет, примјена 
средстава за заштиту биља).  
Сјеменима пољопривредног биља 
(упис у регистар прометника, 
услови за стављање у промет, 
кориштење сјемена 
пољопривредног биља).  Садним  
материјалима (упис у регистар 
прометника, услови за стављање у 
промет и кориштење садног 
материјала).  Минералним 
ђубривима (упис у регистар 
прометника, услови за стављање у 
промет и начин кориштења 
минералног ђубрива).  Јаким 
алкохолним пићима (промет) и 
производња и промет дувана.  
Пчеларством (испуњеност услова 
за стављање у промет пчелињих 
производа).  Рибарством 
(удружење спортских риболоваца – 
испуњеност услова). Подстицајима 
у пољопривреди (намјенско 
кориштење средстава подстицаја и 
тачност наведених података). 
Прометом  хране биљног поријекла 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
П

о
љ

о
п
р

и
в
р
е

д
н
а

 и
н
с
п
е

кц
и
ја

 

180 219       

 
 
 
 
 
 
 
 

- надзор над здравственом 
заштитом и спречавањем заразних 
болести – зоонозе,  ветеринарска 
превентива у промету животиња,  
ветеринарска превентива у 
производњи и трговини 
производима, сировинама, 
прехрамбеним производима и 

 
Ветеринарска 

инспекција 
1.700 2.406       
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5 

сточном храном,  превентива у 
размножавању животиња, 
минимални обим здравствене 
заштите животиња,  надзор рада 
ветеринарских  организација,  
контрола о условима увоза и 
провоза живих животиња, 
сировина, производа и нус 
производа животињског поријекла, 
контрола провођења карантинских 
мјера и услови карантина 
(ветеринарско-санитарни услови), 
контрола промета и примјене ВМС, 
узимање узорака,  обављање и 
других послова надзора у области 
ветеринарства када је то одређено 
посебним Законом,  извоз паса 
луталица у земље ЕУ 

6 

- Заштита јавних путева: 
 Редовно одржавање  путева,                       
Ванредно одржавање  путева,                                                                                                                                 
Контрола нелегалног превоза 
путника, Активност око провођења 
Закона о превозу у   друмском 
саобраћају. Контролу јавног 
превоза роба и путника, контролу 
превоза за  властите потребе роба 
и путника, контрола рада аутобуске       
станице, контрола терминала, 
градско приградских  линија, 

 
Саобраћајна 
инспекција 

170 206       
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7 

- Стална контрола бесправног 
грађења, а посебно у ужим 
урбаним подручјима и заштићеним 
зонама.  Контрола извођења 
радова на објектима према 
одобреној документацији и 
прописима.  Контрола стања 
дотрајалих објеката и предлагање 
уклањања уколико се нађе да 
објекти, услед пропадања више не 
могу служити својој сврси. 
Контрола издавања одобрења за 
грађење и урбанистичке 
сагласности. Присуства техничком  
пријему.  Активно учествовање у 
јавним увидима у нове законе и 
прописе који уређују област 
просторног уређења и грађења, са 
давањем сугестија кад год је то 
могуће. Активно учествовање у 
изради Општинских одлука и 
измјена и допуна постојећих 
Одлука које се тичу рада ове 
инспекције 
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240 386       

8 

Еколошка инспекција  вршити 
редовне контроле:  
 -рјешења којим се издају еколошке 
дозволе, редовни и ванредни 
мониторинг воде, ваздуха и земље, 
мјерење буке и  управљање 
отпадом. 

 
Еколошка 
инспекција 

160 164       

9 

Контроле у погледу придржавања 
прописа који се односе на 
запошљавање,рад и радне односе, 
безбједности и здравље на раду . 

 
Инспекција  

радa 
180 196       
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10 

- контрола над  радом   Комуналних  
предузећа   "Водовод" и  "Чистоћа" 
, те   Топлане у грејном периоду,  
надзор над заузимањем јавних 
површина, кориштење и 
одржавање зелених површина,  
истицање реклама,  одржавање 
стајалишта за ТМВ, кориштење 
јавних површина по основу закупа,  
контрола радног времена 
угоститељских објеката,  надзор 
над одржавањем комуналног реда. 
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800 831       

10 

надзор над кориштењем вода, 
уређењем водотока, заштитом вода 
и заштитом од штетног дјеловања 
вода. 

 
Водна 

инспекција 
- 8       

           

Б. Укупно редовни послови - контроле                                            4.260 5.739       

 


