
 

 

           НАЦРТ 
     
На основу члана 36. и члана 87. Статута града Градишка (“Службени гласник општине 
Градишка” број 4/17, „Службени гласник града Градишка” број 5/19,), Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној  __________2019. године донијела је: 
 

 
О Д Л У К А 

 

о измјенама Програма борачко-инвалидске заштите и  
заштите цивилних жртава рата за 2019. годину 

 
I 
 

У Програму борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2019. 
годину („Службени гласник општине Градишка“ број 15/18) у тачки 1. иза ријечи 
„буџетом општине Градишка, за борачко-инвалидску заштиту и заштиту цивилних 
жртава рата укупно је предвиђено“ број: „438.200 КМ“ замјењује се бројем „443.200 КМ“. 
У истој тачки послије ријечи „од тога за реализацију Програма предвиђено је“ број 
283.200,00 КМ замјењује се бројем 266.900,00 КМ, а иза ријечи „а као подршка раду 
удружења предвиђено је“ број 136.000,00 КМ, замјењује се бројем 141.000,00 КМ. 

 

У наставку у тачки 1. Програма број 283.200,00 КМ замјењује се бројем 266.900,00 КМ, 
број 136.000,00 КМ замјењује се бројем 141.000,00 КМ, а иза текста „Израда 
Монографије – јунаци отаџбине“ број 19.000,00 КМ, замјењује се бројем 21.300,00 КМ. 
Послије ријечи „Израда Монографије – јунаци отаџбине“ додаје се под редним бројем 
4. Средства за градњу, санацију и одржавање спомен комплекса............14.000,00 КМ. 

 

 
II 

 
У тачки 2. у ставу 1. број „283.200,00 КМ“ замјењује се бројем „266.900,00 КМ“. У истој 
тачки у дијелу под редним бројем 4. Помоћ за изградњу или одржавање спомен 
обиљежја, број 20.000,00 КМ мијења се бројем 3.700,00 КМ. 
 

 
III 
 

У тачки 3. у ставу 2. број „19.000,00 КМ“ замјењује се бројем „21.300,00 КМ“. 
 

IV 
 

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

Број:__________ /19 

Датум:___________године  

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



 

 

Образложење  
Одлуке о измјенама Програма борачко-инвалидске заштите и  

заштите цивилних жртава рата за 2019. годину 
 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 
 
На основу члана 36. i члана 87. Статута општине Градишка (“Службени гласник 
општине Градишка” број 4/17, „Службени гласник града Градишка” број 5/19,). 

 

 
РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЈЕНУ 
 
Првобитним програмом планиран је укупни буџет за борачко-инвалидску заштиту у 
износу од 438.200,00 КМ. Овом измјеном укупан износ се повећава на 443.200,00 КМ из 
разлога што се планирани износ од 136.000,00 КМ, а који је намјењен за 
суфинансирање удружења и организација мијења те повећава на износ од 141.000,00 
КМ из разлога што се давања Борачкој организацији повећавају за 5.000,00 КМ. 
 
Следеће образложење тиче се износа намјењеног за помоћ корисницима и другим 
носиоцима борачко-инвалидске заштите, који је програмом планиран 283.200,00 КМ, а 
овом измјеном ће он износити 266.900,00 КМ.  

 

Средства за штампање Монографије погинулих бораца са територије општине 
Градишка се повећавају са планираних 19.000,00 КМ на 21.300,00 КМ. 

 

Средства за градњу, санацију и одржавање спомен комплекса ће износити 14.000,00 
КМ, колико је планирано да се утроши на санацију и одржавање спомен-комплекса као 
и набавку и уградњу јарбола са заставама. 

 

 
ПРИЈЕДЛОГ 
 
Из горе наведених разлога молимо да се Одлука о измјенама Програма борачко-
инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2019. годину усвоји у 
предложеном тексту. 


