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На основу члана 82. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 
36/19), члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број: 4/17 и 5/19) и Програма подршке 
развоју пољопривреде за 2020. годину 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број: 16/19), градоначелник  д о н о с и 

 
П Р А В И Л Н И К 

о начину и условима расподјеле 
средстава за подршку развоју 
пољопривреде за 2020. годину 

 
I  ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
 Правилником о начину и условима 
расподјеле средстава  за подршку 
развоју пољопривреде за 2020. годину (у 
даљем тексту: Правилник) се прописују 
услови које морају испуњавати физичка 
лица  и други субјекти (у даљем тексту: 
корисници), потребна документација, 
намјена новчаних средстава на основу 
Програма подршкe развоју 
пољопривреде за 2020. годину (у даљем 

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

Члан 2. 
 

Општи услови за остваривање 
права на кориштење средстава из 
Програма је да корисници имају 
пребивалиште, односно сједиште у граду 
Градишка и да имају засновану или ће 
засновати пољопривредну производњу у 
2020. години на подручју града 
(сточарску, воћарску, ратарску или 
повртарску), односно да својим 
дјеловањем доприносе развоју 
пољопривреде града Градишка.  
 

Члан 3. 
 

(1) Корисници подносе захтјев за 
додјелу средстава Одјељењу за 
привреду и пољопривреду Градске 
управе Градишка  на  прописаном  
обрасцу, који се налази у прилогу овог 
Правилника и чини његов саставни дио. 
Захтјеви се подносе у шалтер сали 
Градске управе Градишка (шалтер број 
8). 

(2) Уз захтјев се прилаже следећа 
документација: 
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1) потврда из АПИФ-а о упису у 
регистар пољопривредних газдинстава, 
односно у регистар корисника 
подстицајних средстава, изузев за 
додјелу средстава прописаних чланом 4. 
тачка 4. и 6. овог Правилника. За 
подстицај из члана 4. тачка 7. 
Правилника, Комисија за утврђивање 
испуњености услова за додјелу 
средстава из Програма (у даљем тексту: 
Комисија) у сваком појединачном случају 
ће оцијенити да ли је потребна наведена 
потврда,  

2) кућна листа (уколико 
подносилац захтјева није носилац 
пољопривредног газдинства), 

3) копија личне карте подносиоца 
захтјева,  

4) копија ЈИБ-а, ако је подносилац 
захтјева правно лице, 

5) копија рјешења о регистрацији 
пољопривредног удружења, задруге, 
привредног друштва или предузетника,  
           6) копија броја жирорачуна или 
трансакционог рачуна,  

7) остала документација која 
доказује оправданост поднесеног 
захтјева (потврде, рјешења, записници, 
фотографије, рачуни, фактуре и слично). 

(3) Испуњеност услова за додјелу 
средстава из Програма утврђује и 
записнички констатује Комисија. Комисију 
именује градоначелник, а чине је 
предсједник и два члана. 
 
II  НАМЈЕНА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
Члан 4. 

 
Средства из Програма ће се пласирати 
за:  
 
1. Подршка дугорочном развоју-
инвестиције у биљној производњи 
 
1.1. Подршка изградњи нових пластеника, 
1.2. Подршка изградњи противградних 
мрежа на засадима воћа, 
1.3. Подршка уговореној кооперантској 
производњи и откупу воћа и поврћа, 
1.4. Подршка производњи уљарица. 

2. Подршка директној производњи - 
сточарство 
 
2.1. Регистрован узгој квалитетно 
приплодних јуница, 
2.2. Регистрован узгој квалитетно 
приплодних назимица, 
2.3. Регистрован узгој квалитетно 
приплодних оваца и коза, 
2.4. Регистрован узгој пчела. 
 
3. Подршка осигурању пољопривредне 
производње 
 
4. Подршка одржавању пољопривредних 
манифестација 
 
5. Подршка раду пољопривредних 
удружења  
 
6. Подршка у организовању стручних 
едукација, стручних екскурзија, посјета 
пољопривредним сајмовима и друго  
 
7. Остали видови подршке  
 
 
III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРАВА ПО ОСНОВУ ПРОГРАМА 

 
Члан 5. 

 
1. Подршка дугорочном развоју - 
инвестиције у биљној производњи 
 

1.1. Подршка изградњи нових 
пластеника 
 

(1) Право на подстицајна средства за 
изградњу нових пластеника укупне 
корисне површине од најмање 300 m², 
имају корисници који су у текућој години, 
до рока прописаног у ставу 5. извршили 
улагања за наведену намjену.  

(2) Средства се додјељују на основу 
поднесеног захтјева уз који се поред 
документације из члана 3. Правилника 
прилаже и:  

1) фактура и фискални рачун о 
набавци репроматеријала на име 
корисника и  
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2) записник Комисије. 
 

(3) Средства ће се пласирати до 
висине предвиђене Програмом, а 
додјељују се по квадратном метру 
пластеника. Износ подстицајних 
средстава по квадратном метру ће се 
одредити након обраде свих захтјева и 
утврђивања укупне површине изграђених 
пластеника. За пластенике код којих је 
промјењена само нова фолија или само 
жељезна конструкција износ подстицаја 
по квадратном метру се утврђује у висини 
до 70 % у односу на средства која се 
додјељују за комплетно изграђен нови 
пластеник. 

(4) Максималан износ средстава по 
кориснику је до 1.000,00 КМ. 

(5) Крајњи рок за подношење захтјева 
је 01.06. текуће године.  
 

1.2. Подршка изградњи противградних 
мрежа на засадима воћа 
 

(1) Право на средства за ову намјену 
имају корисници - произвођачи воћа који 
у текућој години изврше набавку и 
постављање противградне мреже за 
површину засада не мању од 0,5 хектара. 
Средства се додјељују на основу 
поднесеног захтјева уз који се поред 
документације из члана 3. Правилника 
прилаже и: 

1) фактура и фискални рачун за 
извршену набавку на име корисника и 

2) записник Комисије. 
 

(2) Укупна средства за ову намјену ће 
се пласирати до висине предвиђене 
Програмом. Износ по кориснику ће се 
одредити након обраде свих уредно 
поднесених захтјева, пропорционално по 
корисницима на основу уложених 
средстава. Износ одобрених средстава 
по кориснику је до 30 % од уложених.  

(3) Максималан износ средстава по 
кориснику је до 2.000,00 КМ. 

(4) Крајњи рок за подношење захтјева 
је 01.06. текуће године.  
 
 

1.3. Подршка уговореној кооперантској 
производњи и откупу воћа и поврћа 
 

(1) Право на средства за ову намјену 
имају произвођачи који у току 2020. 
године, до рока из става 5. произведу и 
испоруче откупљивачу крушку, брескву, 
краставац - корнишон и/или паприку на 
основу кооперантског уговора.  

(2) Средства се додјељују на основу 
поднесеног захтјева уз који се поред 
документације из члана 3. Правилника 
прилаже и:  

1) кооперантски уговор са 
откупљивачем, 

2) доказ о продатим количинама 
воћа и/или поврћа из става 1. 
откупљивачу (откупни блокови, рачуни и 
остало) и  

3) записник Комисије. 
 

(3) Средства ће се пласирати до 
висине предвиђене Програмом, а 
додјељиват ће се по килограму продатог 
воћа и/или поврћа. Износ подстицајних 
средстава ће се одредити након обраде 
свих поднесених захтјева и утврђивања 
укупних количина продатог воћа и/или 
поврћа. 

(4) Максималан износ средстава 
по кориснику је до 1.000,00 КМ. 

(5) Крајњи рок за подношење 
захтјева је 16.10. текуће године.  
 

1.4. Подршка производњи уљарица 
 

(1) Право на средства за ову намјену 
имају произвођачи који су у току 2020. 
године засијали соју уз услов да су 
утрошили  минимално 80 kg/ha сјемена.  

(2) Средства се додјељују на основу 
поднесеног захтјева уз који се поред 
документације из члана 3. Правилника 
прилаже и:  

1) фактура и фискални рачун о 
набавци сјемена соје на име корисника, 

2) изјава корисника о засијаним 
површинама и  

3) записник Комисије. 
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(3) Средства ће се пласирати до 
висине предвиђене Програмом, а 
додјељиват ће се за засијане површине 
под сојом од 0,5 до 5,0 хектара у износу 
до 200 KM/ha. Право на подстицајна 
средства могу имати и корисници који су 
засијали соју на површини преко 5,0 
хектара, али ће се уважити површина од 
5,0 хектара. Износ подстицаја по хектару 
ће се одредити након обраде свих уредно 
поднесених захтјева. 

(4) Максималан износ средстава  по 
кориснику је до 1.000,00 КМ. 

(5) Крајњи рок за подношење захтјева 
је 30.06. текуће године.  
  
2. Подршка директној производњи - 
сточарство 
 

2.1. Регистрован узгој квалитетно 
приплодних јуница 
 

(1) Право на средства за ову намјену 
имају узгајивачи говеда који узгоје једну 
или више приплодних јуница за обнову 
или проширење властитог стада, а које су 
рођене у претходне двије године и за које 
у 2019. години нису остварили 
подстицајна средства. Средства се 
додјељују на основу поднесеног захтјева 
уз који се поред документације из члана 
3. Правилника прилаже и : 
           1) рјешење Агенције за узгој и 
селекцију у сточарству о упису у регистар 
узгајивача квалитетно приплодних 
животиња - говеда, 

2) копије пасоша приплодних 
јуница и 

3) записник Комисије. 
 

(2) Средства ће се пласирати до 
висине предвиђене Програмом, а 
додјељују се по приплодној јуници. Износ 
по јуници  ће се одредити након обраде 
свих уредно поднесених захтјева, сходно 
укупном броју јуница. 

(3) Узгајивачима који изложе приплодне 
јунице у текућој години на манифестацији 
„Изложба стоке - Градишка јесен 2020“, а 
који су поднијели захтјев у складу са 
ставом 1., износ подстицајних средстава 

за наведену намјену ће бити увећан за 
100 % у односу на остале кориснике. 

(4) Максималан  износ подстицајних 
средстава по кориснику за ову врсту 
подстицаја је до 1.000,00 КМ. 

(5) Захтјев за исплату подстицаја 
подноси се најкасније до 30.09. текуће 
године.  
 

2.2. Регистрован узгој квалитетно 
приплодних назимица 
 

(1) Право на средства за ову намјену 
имају узгајивачи свиња који узгоје 
приплодне назимице за обнову или 
проширење властитог стада и за које у 
2019. години нису остварили подстицајна 
средства. Средства се додјељују на 
основу поднесеног захтјева уз који се 
поред документације из члана 3. 
Правилника прилаже и :  

1) рјешење Агенције за узгој и 
селекцију у сточарству о упису у регистар 
узгајивача квалитетно приплодних 
животиња - свиња, 

2) списак назимица са њиховим 
регистарским бројевима и датумом 
рођења за свако грло, те потписом 
корисника и 

3) записник Комисије. 
 

(2) Средства ће се пласирати до 
висине предвиђене Програмом, а 
додјељују се по приплодној назимици. 
Износ по назимици ће се одредити након 
обраде свих уредно поднесених захтјева, 
сходно укупном броју назимица. 

(3) Узгајивачима који изложе приплодне 
свиње у текућој години на манифестацији 
„Изложба стоке - Градишка јесен 2020“, а 
који су поднијели захтјев у складу са 
ставом 1., износ подстицајних средстава 
за наведену намјену ће бити увећан за 
100 % у односу на остале кориснике. 

(4) Максималан износ подстицајних 
средстава  по кориснику за ову врсту 
подстицаја је до 1.000,00 КМ. 

(5) Захтјев за исплату подстицаја 
подноси се најкасније до 30.09. текуће 
године. 
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2.3. Регистрован узгој квалитетно 
приплодних оваца и коза 
  

(1) Право на средства за ову намјену 
имају узгајивачи оваца и коза који узгоје 
женска приплодна грла у старости од 8 
до 12 мјесеци за обнову или проширење 
властитог стада и за које у 2019. години 
нису остварили подстицајна средства. 
Средства се додјељују на основу 
поднесеног захтјева уз који се поред 
документације из члана 3. Правилника 
прилаже и:  

1) рјешење Агенције за узгој и 
селекцију у сточарству о упису у регистар 
узгајивача квалитетно приплодних 
животиња-оваца или коза, 

2) списак оваца и/или коза 
старости 8 до 12 мјесеци са њиховим 
регистарским бројевима и датумом 
рођења за свако грло, те потписом 
корисника и  

3) записник Комисије. 
 

(2) Средства ће се пласирати до 
висине предвиђене Програмом, а 
додјељују се по овци или кози. Износ по 
грлу ће се одредити након обраде свих 
уредно поднесених захтјева, сходно 
укупно пријављеном броју грла. 

(3) Узгајивачима који изложе приплодне 
овце или козе у текућој години на 
манифестацији „Изложба стоке - 
Градишка јесен 2020“, а који су поднијели 
захтјев у складу са ставом 1., износ 
подстицајних средстава за наведену 
намјену ће бити увећан за 100 % у односу 
на остале кориснике. 

(4) Максималан износ подстицајних 
средстава по кориснику за ову врсту 
подстицаја је до 1.000,00 КМ. 

(5) Захтјев за исплату подстицаја 
подноси се најкасније до 30.09. текуће 
године. 
 

2.4. Регистрован узгој пчела 
 

(1) Право на средства за ову намјену 
имају узгајивачи пчела који посједују од 5 
до 49 кошница. Средства се додјељују на 
основу поднесеног захтјева од стране 

Удружења пчелара уз који се поред 
документације из члана 3. Правилника 
прилаже и:  

1) списак узгајивача пчела 
потписан  и овјерен од стране 
предсједника Удружења са следећим 
подацима: име и презиме, ЈМБ, адреса, 
број кошница у складу са 1. ставом,  

2) потписана и овјерена изјава 
предсједника Удружења да су подаци 
наведени под тачком 1) тачни и  

3) записник Комисије. 
 

(2) Средства ће се пласирати до 
висине предвиђене Програмом, а 
додјељују се по кошници. Износ по 
кошници ће се одредити након обраде 
свих уредно поднесених захтјева, сходно 
укупном броју пријављених кошница. 
Подносилац захтјева, Удружење, је у 
обавези да по одобрењу средстава 
исплати сваког узгајивача појединачно, те 
да о истом достави извјештај са списком 
и потписима корисника којима су 
средства исплаћена. Уколико Удружење 
не достави извјештај, губи се право на 
предметни подстицај у наредној години.  

(3) Захтјев за исплату подстицаја 
подноси се најкасније до 31.07. текуће 
године. 
 
 
3. Подршка осигурању пољопривредне 
производње  
 

(1) Право на средства за ову намјену 
имају корисници који се баве 
пољопривредном производњом и који су 
у текућој години извршили осигурање 
биљне производње (ратарске, повртарске 
или воћарске). 

(2) Средства се додјељују кориснику на 
основу поднесеног захтјева уз који се 
поред документације из члана 3. 
Правилника прилаже и следеће:  

1) полиса осигурања за текућу 
годину,  

2) доказ о извршеној уплати 
осигурања и 

3) записник Комисије. 
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(3) Укупна средства за ову намјену ће 
се пласирати до висине предвиђене 
Програмом. Износ по кориснику ће се 
одредити након обраде свих уредно 
поднесених захтјева, пропорционално по 
корисницима на основу уплаћених 
средстава. Износ одобрених средстава 
по кориснику је до 50 % износа уплаћеног 
осигурања.  

(4) Максималан износ средстава по 
кориснику је до 1.000,00 КМ. 

(5) Крајњи рок за подношење захтјева 
је 30.09. текуће године. 
 

4. Подршка одржавању 
пољопривредних манифестација 

 
(1) Средства су намјењена за 

финансирање и суфинансирање 
пољопривредних манифестација које се 
одржавају током 2020. године, као што су: 
„Дани воћа Поткозарје 2020”, „Изложба 
стоке”, „Коњичке игре” и  друге. 

(2) Укупна средства за ове намјене ће 
се пласирати до износа предвиђеног 
Програмом.  

(3) За манифестације које нису у 
организацији Градске управе средства се 
додјељују на основу поднесеног захтјева 
уз који се поред документације из члана 
3. Правилника прилаже Програм 
манифестације са планом потребних 
средстава и записник Комисије. 

(4) Након уплате средстава корисник из 
става 3. је у обавези да достави извјештај 
о утрошку истих, у противном губи право 
на средства подстицаја у наредној 
години.  
 
5. Подршка раду пољопривредних 
удружења  
 

(1) Право на средства подршке раду 
пољопривредних удружења  утврђује се 
системом бодовања  на основу следећих 
параметара: 
      1) број чланова удружења: 
           - до 10 чланова - 5 бодова 
           - од 11 до 30 чланова - 10 бодова  
           - преко 31 члан - 15 бодова 
        2) период рада удружења: 

            - до 3 године - 5 бодова 
            - од 3 до 6 година - 10 бодова 
            - преко 6 година - 15 бодова 
       3) допринос општем развоју 
пољопривреде града Градишка: 
              - задовољава - 5 бодова  
              - добар - 10 бодова 
              - врлодобар - 15 бодова 
        (2) Износ средстава по кориснику се 
додјељује на основу броја бодова и то: 
              - 15 бодова до    400,00 КМ,  
              - 20 бодова до    500,00 КМ,  
              - 25 бодова до    600,00 КМ, 
              - 30 бодова до    700,00 КМ, 
              - 35 бодова до    900,00 КМ, 
              - 40 бодова до 1.200,00 КМ и 
              - 45 бодова до 1.400,00 КМ. 

(3) Средства се додјељују на основу 
поднесеног захтјева уз који се поред 
документације из члана 3. Правилника 
прилаже и:  

1) план рада пољопривредног 
удружења за 2020. годину,  

2) овјерена изјава предсједника 
пољопривредног удружења о броју 
чланова удружења и 

3) записник Комисије. 
 

(4) Средства ће се пласирати до 
висине предвиђене Програмом. Износ 
средстава по кориснику ће се одредити 
након обраде свих уредно поднесених 
захтјева, а на основу оствареног броја 
бодова из става 2. Износ средстава по 
бодовима ће бити пропорционално 
смањен уколико би укупно додјељена 
срества била већа од износа предвиђеног 
Програмом. 

(5) Захтјев за исплату подстицаја 
подноси се најкасније до 01.06. текуће 
године. 

(6) Након уплате средстава корисници 
су у обавези да доставе извјештај о 
утрошку истих, у противном губе право на 
средства подстицаја у наредној години.  
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6. Подршка у организовању стручних 
едукација, стручних екскурзија, посјета 
пољопривредним сајмовима и друго 
 

(1) Средства за ову намјену ће се 
пласирати до висине предвиђене 
Програмом, а додјељују се на основу 
поднесеног захтјева уз који се поред 
документације из члана 3. Правилника 
приложе и документација која доказује 
оправданост захтјева (програма 
одређене едукације, позива 
организатора, броја учесника, 
предрачуна трошкова и слично) и 
записник Комисије.  

(2) Крајњи рок за подношење захтјева 
је 30.09. текуће године. 

(3) Након уплате средстава корисници 
су у обавези да доставе извјештај о 
утрошку истих, у противном губе право на 
средства подстицаја у наредној години.  
 
7. Остали видови подршке 
 

(1) Право на средства за ову намјену се 
додјељују на основу поднесеног захтјева 
уз који се поред документације из члана 
3. Правилника прилаже и документација 
која доказује оправданост захтјева и 
записник Комисије.  

(2) Средства за ове намјене ће се 
пласирати до висине предвиђене 
Програмом, а износ по кориснику ће се 
одредити на основу мишљења Комисије. 

(3) Крајњи рок за подношење захтјева 
је 15.12. текуће године. 

(4) Након уплате средстава, корисници 
које Комисија одреди су у обавези да 
доставе извјештај о утрошку истих, у 
противном губе право на средства 
подстицаја у наредној години. 
 

 
 
 
 
 
 

Члан 6. 
 

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

Члан 7. 
 

(1) Средства подршке за све намјене 
наведене у члану 4. овог Правилника 
одобравају се крајњим корисницима до 
висине предвиђене Програмом. 

(2) Висину средстава на основу 
мишљења Комисије, одређује начелник 
Одјељења за привреду и пољопривреду. 

(3) Корисници могу остварити право на 
средства из Програма, само једном по 
истом основу у текућој години. 
 

Члан 8. 
 

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

Члан 9. 
 

Oвај Правилник ступа на снагу 
даном доношења, а примјењиваће се од 
01.01.2020. године и објавит ће се у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 

Број: 02-022-11/20 
Датум: 16.01.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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Република 
Српска 

 

  ГРАДСКА  УПРАВА  ГРАДИШКА 
  Одјељење за привреду и пољопривреду 

      Образац 1. 

 
 БПГ/БК               

ЈМБ/ЈИБ              

 

Презиме и име / назив   
подносиоца захтјева 

 

Адреса / сједиште 
подносиоца захтјева 

 
 

Контакт телефон  мобилни:          фиксни:          

 

Број трансакционог или жиро рачуна     

 Назив банке  

 

Датум     2 0 2 0 

 
З А Х Т Ј Е В 

за додјелу средстава  у 2020. години 
 

Предмет  подстицаја 

 
 
 
 
 

 
Уз захтјев прилажем сљедећу документацију: 

1 Потврда о  упису у регистар  пољопривредних  газдинстава,односно у регистар корисника 
подстицајних средстава 

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

3 Копија личне карте подносиоца захтјева 

4 Копија трансакционог или жиро рачуна 

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

6 Копија рјешења о регистрацији пољопривредног удружења, задруге, привредног   
друштва или предузетника,   

7  

8  

9  

 

Потпис подносиоца захтјева 
      _______________________________ 
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На основу члана 19. Закона о 

систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 82 став (3) Закона 
о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19) и чл. 68. став (1) тачка 13) и 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“ број 
5/19) градоначелник  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник о 

унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у 
Јавној установи за предшколско 

васпитање и образовање „Лепа Радић“ 
Градишка 

 
 
1. Даје се сагласност на Правилник о 
унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Јавној 
установи за предшколско васпитање и 
образовање „Лепа Радић“ Градишка, број: 
20/2020 од 10.01.2020. године. 
 
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-023-4/20 
Датум: 24.01.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 82 став (3) Закона 
о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19) и чл. 68. став (1) тачка 13) и 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“ број 
5/19) градоначелник  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Колективни 

уговор o измјенама и допунама 
Колективног уговора  за запослене у 

Јавној установи за предшколско 
васпитање и образовање дјеце „Лепа 

Радић“ Градишка 
 
1. Даје се сагласност на Колективни 
уговор о измјенама и допунама 
Колективног уговора за запослене у 
Јавној установи за васпитање и 
образовање дјеце „ЛепаРадић“ Градишка, 
број: 19/2020 од 10.01.2020. године. 
 
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-023-1/20 
Датум: 24.01.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19), а по захтјеву в.д. директора 
ЈУ „Туристичка организација града 
Градишка“ Градишка градоначелник 
града Градишка  доноси  
 

ОДЛУКУ 
о давању сагласности на Статут ЈУ 

„Туристичка организација града 
Градишка“ Градишка 

 

I 
 

Даје се сагласност на Статут ЈУ 
„Туристичка организација града 
Градишка“ Градишка, број 4/20 од 3. 
јануара 2020. године, усвојен од стране 
Управног одбора наведене устнове. 
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II 
 

Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-023-5/20 
Датум: 31.01.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19), а по захтјеву в.д. директора 
ЈУ „Туристичка организација града 
Градишка“ Градишка градоначелник 
града Градишка  доноси  
 

ОДЛУКУ 
о давању сагласности на Правилник о 

јавним набавкама ЈУ „Туристичка 
организација града Градишка“ 

Градишка 

 

I 
 

Даје се сагласност на Правилник о јавним 
набавкама ЈУ „Туристичка организација 
града Градишка“ Градишка, број 5/20 од 
3. јануара 2020. године, усвојен од стране 
Управног одбора наведене установе. 

 

II 
 

Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-023-6/20 
Датум: 31.01.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 

 

___________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19), а по захтјеву в.д. директора 
ЈУ „Туристичка организација града 
Градишка“ Градишка градоначелник 
града Градишка  доноси  
 

ОДЛУКУ 
о давању сагласности на Правилник о 
директном споразуму ЈУ „Туристичка 

организација града Градишка“ 
Градишка 

 

I 
 

Даје се сагласност на Правилник о 
директном споразуму ЈУ „Туристичка 
организација града Градишка“ Градишка, 
број 6/20 од 3. јануара 2020. године,  
усвојен од стране Управног одбора 
наведене устнове. 
 

II 
 

Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-023-7/20 
Датум: 31.01.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16 и 36/19), чл. 58. став о) и 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
и тачке II Одлуке о висини мјесечног 
износа поклон честитке за новорођенче у 
2018. години број: 02-022-71/18 од 
08.02.2018. године („Службени гласник 
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општине Градишка“, број 5/18), 
градоначелник града Градишка, доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о додјели гранта-подршка наталитету 

(поклон честитка за новорођено 
дијете) 

 
I 
 

Овом одлуком се утврђује расподјела 
новчаних средстава са буџетске позиције 
416100 - дознаке грађанима које се 
исплаћују из буџета општине-подршка 
наталитету (поклон честитка за 
новорођено дијете, у укупном износу од  
4.200,00 КМ (словима: 
четирихиљадедвијесто и 00/100КМ). 
 

II 
 

Уплату средстава из тачке I ове одлуке, 
за свако новорођено дијете у ДЕЦЕМБРУ 
2019. године у износу од 150,00 КМ 
(словима:стотинупедесетконвертибилних
марака и 00/100), вршиће се на текући 
рачун родитеља дјетета. 
  

III 
 

Саставни дио ове одлуке је списак 
новорођене дјеце у ДЕЦЕМБРУ 2019. 
године и изводи из МК за свако 
новорођенче. 
 

IV 
 

О извршењу ове одлуке стараће се 
Одјељење за финансије. 
 

V 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-14/20 
Датум: 28.01.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16) и члана 
88. Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“ бр.: 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка 
доноси: 

РЈЕШЕЊЕ 
 

о именовању чланова градског Тима 
за имплементацију пројекта под 

називом „Development through Digital 
Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, 

Lipik and Kotor“ 
 
 

1) Oвим Рјешењем именују се 
службеници Градске управе града 
Градишка као чланови тима за рад на 
пројекту називом „Development 
through Digital Innovative Hubs in 
Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor“ (у 
даљем тексту: Development through 
DIHs), како слиједи: 

 
1. Дарко Врховац – Пројектни 

менаджер 
2. Немања Давидовић – Пројектни 

координатор 
3. Милана Шмитран – Сарадник за 

финансије 
4. Јелена Цумбо – Сарадник за 

јавне набавке. 
 
 

2) Именовани ће у пројекту „Development 
through DIHs“ rадити 23 мјесеца, 
рачунајући од дана имплементације 
пројекта. 
 

3) Именовани из тачке 1) овог Рјешења 
су дужни да додјељене послове 
обављају стручно, савјесно и 
квалитетно, те да о обављеном послу 
извјештавају градоначелника. 
 

4) Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у 
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„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
Број: 02-111-190/19 
Датум: 26.11.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 
На основу члана 82. став 3. Закона 

о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19), члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број: 4/17 и 5/19), и Правилника о начину 
и условима расподјеле средстава за 
подршку развоју пољопривреде за 2020. 
годину број: 02-022-11/20 од 16.01.2020. 
године, градоначелник  д о н о с и  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
 
1. Именује се Комисија за утврђивање 
испуњености услова за додјелу 
средстава из Програма подршке развоју 
пољопривреде за 2020. годину ( у даљем  
тексту Комисија) у саставу: 
 

1. Тубин Зоран, предсједник  
2. Сладојевић Предраг, члан и 
3. Мисимовић Милутин, члан  

 
2. Задатак Комисије је сљедећи: 
 

- да утврђује и записнички 
констатује испуњеност услова по 
захтјевима, које поднесу физичка лица и 
други субјекти, а у вези средстава која су 
предвиђена Програмом подршке развоју 
пољопривреде за 2020. годину. 
 
 
3. Извршење овог рјешења је у 
надлежности  начелника Одјељења за 
привреду и пољопривреду. 
 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-5/20 
Датум: 17.01.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број: 4/17 и 
5/19), градоначелник  д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. Именује се Комисија за случај настанка 
штета на пољопривредним усјевима 
усљед плављења, града и другог, те 
осталих штета на пољопривредним 
газдинствима у саставу: 
 

1. Сладојевић Предраг,   
    предсједник  
2. Мисимовић Милутин, члан и 
3.Тубин Зоран, члан  

 
2. Задатак Комисије је сљедећи: 
 

Комисија има задатак да увидом 
на лицу мјеста утврди насталу штету, те 
да о истом сачини записник. 
 
3. Извршење овог рјешења је у 
надлежности начелника Одјељења за 
привреду и пољопривреду. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-6/20 
Датум: 17.01.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка, 
 д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (орг. код 0008920 
Туристичка организација града Градишка) 
- са позиције 411100 Бруто плате 

трошкова запослених износ од 
4.060,00 КМ 

- на позицију 411400 Расходи за 
отпремнине износ од 1.060,00 КМ 

- на позицију 412700  Остале стручне 
услуге износ од 1.700,00 КМ 

- на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 1.300,00 
КМ. 

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

O б р а з л о ж е њ е 
 
 
ЈУ „Туристичка организација града 
Градишка“, обратила се захтјевом за 
реалокацијом новчаних средстава, број 
8/19 од 17.09.2019. године. У циљу 
исправног евидентирања трошкова, 
одобрава се реалокација средстава са 
конта 411100 Бруто плате трошкова 

запослених на којем има довољно 
расположивих средстава. 
 
Број: 02-400-63/19 
Датум: 05.09.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (орг. код 0008510 
Завичајни музеј) 
 
- са позиције 412500  Расходи 
за текуће одр. износ од 600,00 КМ 
- са позиције 638100  Остали 
издаци из трансакција са другим 
јединицама износ од 3.000,00 КМ 
- на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи 3.600,00 КМ 
- са позиције 516100  Издаци 
за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др.износ од 
350,00 КМ 
- на позицију 511300  Издаци 
за набавку постројења и опреме износ од 
350,00 КМ 
- са позиције  411300 Расходи 
за накнаду плата запослених за вријеме 
боловања (бруто) износ од 2.000,00 КМ 
- на позицију 412600  Расходи 
по основу путовања и смјештаја    износ 
од 2.000,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

ЈУ „Завичајни музеј“, обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број 130/09-19 од  05.09.2019. 
године. У циљу исправног евидентирања 
трошкова, одобрава се реалокација 
средстава са конта на којима има 
довољно расположивих средстава. 
 
Број: 02-400-64/19 
Датум: 05.09.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка, 
 д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (0008910 Развојна 
агенција Градишка) 
 
- са позиције 411100  Расходи за бруто 

плате запосл. износ од 7.700,00 КМ 
- на позицију 411200  Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених износ од 
7.700,00 КМ 

- са позиције 412600  Расходи по 
основу путовања и смјештаја износ од 
1.000,00 КМ  

- на позицију 412200 Расходи по основу 
утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 
услуга износ од 1.000,00 КМ  

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

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Развојна агенција Градишка“, 
обратила се захтјевом за реалокацијом 
новчаних средстава, број  250/19 од 
05.09.2019. године. У циљу исправног 
евидентирања трошкова, одобрава се 
реалокација средстава на конта 411200  
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
412200 Расходи по основу утрошка 
енергије. 
 
Број: 02-400-65/19 
Датум: 06.09.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка, д 
о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација 
средстава у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници  (0008511 
Градско позориште Градишка) 
 
- са позиције 411400  Расходи 
за отпремнине износ од 400,00 КМ 
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- са позиције 412600 Расходи 
по основу путовања и смјештаја износ од 
36,88 КМ 
- са позиције 511300  Издаци 
за набавку постројења и опреме износ од 
379,00 КМ 
- са позиције 516100  Издаци 
за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др.износ од 
500,00 КМ 
- на позицију 412900  Остали 
непоменути рас. износ од 1.342,12 КМ 
- на позицију 412300  Расходи 
за режијски мат. износ од 36,88 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Градско позориште Градишка“ 
обратила се захтјевом за реалокацијом 
новчаних средстава, број 65/19 од 
30.08.2019. године. У циљу исправног 
евидентирања трошкова, одобрава се 
реалокација средстава на конта 412900  
Остали непоменути расходи и  412300  
Расходи за режијски материјал. 
 
Број: 02-400-66/19 
Датум: 16.09.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка, 
 д о н и о  ј е 
 

 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008120 Служба 
градоначелника) 
 
- са позиције 511200  Издаци 
за инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката износ од 
654.000,00 КМ 
- на позицију 611200 Издаци 
за акције и учешћа у капиталу  износ од 
654.000,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Ради исправног рачуноводственог 
евидентирања, средства се реалоцирају 
са ставке на којој су првобитно планирана 
(са 511100), на конто 611200 Издаци за 
акције и учешћа у капиталу.  
 
Број: 02-400-67/19 
Датум: 17.09.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
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РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008130 
Одјељење за општу управу, 0008170 
Одјељење за стамбено комуналне 
дјелатности) 
 
- са позиције 513700  Издаци 
за лиценце (130) износ од 30.000,00 КМ 
- на позицију 511700  Издаци 
за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др. (130) износ од 
30.000,00 КМ 
- са позиције 511100 Издаци 
за изградњу и прибављање зграда и 
објеката (170)  износ од  40.000,00 КМ 
- на позицију 412100  Расходи 
по основу закупа (130) износ од 40.000,00 
КМ 
- са позиције 511100 Издаци 
за изградњу и прибављање зграда и 
објеката (170)  износ од 30.000,00 КМ 
- на позицију 511700  Издаци 
за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др. (170) износ од 
30.000,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
У циљу исправног евидентирања 
трошкова, одобрава се реалокација 
средстава на  горе наведене позиције, а 
са позиција на којима има довољно 
расположивих средстава. 
 
Број: 02-400-68/19 
Датум: 24.09.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (орг. код 0815016 
Техничка школа) 
 
- са позиције 511300  Издаци 
за набавку постројења и опреме  износ од 
3.000,00 КМ 
- на позицију 412500  Расходи 
за текуће одржавање износ од 3.000,00 
КМ 
- са позиције 412200 Расходи 
по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 
износ од 6.077,00 КМ 
- на позицију 419100 Расходи 
по судским рјешењима износ од 6.077,00 
КМ 
- са позиције 412900  Остали 
непоменути расх. износ од 1.300,00 КМ 
- на позицију 412400  Расходи 
материјал за посебне намјене износ од 
1.300,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Техничка школа“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
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средстава, број 820 /19 од 24.09.2019. 
године 
У циљу исправног евидентирања 
трошкова, одобрава се реалокација 
средстава на  горе наведене позиције, а 
са позиција на којима има довољно 
расположивих средстава. 
 
Број: 02-400-69/19 
Датум:24.09.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација 
средстава у оквиру оперативне јединице 
Градска управа  града Градишка 
(0008120 Служба градоначелника, 
0008150 Одјељење за привреду и 
пољопривреду) 
 
- са позиције 416100 Помоћ 
појединцима износ од 3.000,00 КМ 
- на позицију 415200  
Грантови у земљи (120) износ од 3.000,00 
КМ, 
- са позиције (150) износ од 
20.000,00 КМ 
- са позиције 511700 Издаци 
за просторно планску и пројектну 
документацију (150) износ од 40.000,00 
КМ 
- на позицију 412700 Остале 
стручне усл.(120) износ  од 60.000,00 КМ 
- са позиције 511300  Издаци 
за набавку постројења и опреме (150) 
износ од 10.000,00 КМ 

- на позицију 412900 Остали 
непоменути расходи (120) износ од 
10.000,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
У циљу исправног евидентирања 
трошкова, одобрава се реалокација 
средстава са конта на којима има 
довољно расположивих средстава. 
 
Број: 02-400-70/19 
Датум: 07.10.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (орг. код 0008400 
ЈПУ „Лепа Радић“) 
 
- са позиције 411100  Бруто 
плате трошкова запослених износ од 
15.000,00 КМ 
- на позицију 411200  Расходи 
за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених износ од 
15.000,00 КМ. 
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2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈПУ „Лепа Радић“ обратила се захтјевом 
за реалокацијом новчаних средстава, 
број 1510/19 од 08.10.19.године. 
Реалокација се врши због недовољно 
планираних средстава на конту 411200  
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених. 
 
Број: 02-400-71/19 
Датум: 08.10.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008140 
Одјељење за финансије) 
 
- са позиције  411100  Бруто 
плате трошкова запослених  износ од 
10.000,00 КМ 
- на позицију 411400 Расходи 
за отпремнине износ од 10.000,00 КМ 
- са позиције 412700  Остале 
стручне услуге износ од 1.500,00 КМ 

- на позицију 412600  Расходи 
по основу путовања и смјештаја износ од 
1.500,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Реалокацијa се врши због недовољно 
планираних средстава на конту 411400 
Расходи за отпремнине и на 412600  
Расходи по основу путовања и смјештаја.  
 
Број: 02-400-72/19 
Датум: 10.10.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (орг. код 0008520 
Културни центар) 
 
- са позиције 412600  Расходи 
по основу путовања и смјештаја износ од 
1.690,00 КМ 
 
- на позицију 516100 Издаци 
за залихе материјала, робе и ситног 
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инвентара, амбалаже и др. износ од 
1.040,00 КМ 
- на позицију 511300  Издаци 
за набавку постројења и опреме износ од 
650,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Културни центар“, обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, бр.1073/19 од  08.10.2019. 
године. У циљу исправног евидентирања 
трошкова, одобрава се реалокација 
средстава на конто  516100 Издаци за 
залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и на конто  511300  
Издаци за набавку постројења и опреме. 
 
Број: 02-400-73/19 
Датум: 17.10.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице  Остали 
буџетски корисници (орг. код 0008510 
Завичајни музеј) 
 
- са позиције 516100 Издаци 
за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара, амбалаже и др. износ од 
650,00 КМ 
- на позицију 412600  Расходи 
по основу путовања и смјештаја износ од 
650,00 КМ 
- са позиције 511300  Издаци 
за набавку постројења и опреме   износ 
од 47,70 КМ 
- са позиције 411300 Расходи 
за накнаду плата запослених за вријеме 
боловања (бруто) износ од 1.000,00 КМ 
- са позиције 412300  Расходи 
за режијски мат. износ од 400,00 КМ 
- на позицију 412900  Остали 
непоменути расх. износ од 1447,70 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.  
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Завичајни музеј“, обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, бр 149/10-19 од 09.10.2019. 
године.  
Реалокацијa се врши због недовољно 
планираних средстава на конту 412600  
Расходи по основу путовања и смјештаја  
и на конту 412900  Остали непоменути 
расходи, а са конта на којима има 
расположивих средстава.  
 
Број: 02-400-74/19 
Датум: 17.10.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
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РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
 
1. Одобрава се реалокација 
средстава у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници (0008910 
Развојна агенција Градишка) 
 
- са позиције 412600  Расходи 
по основу путовања и смјештаја износ од 
2.400,00 КМ 
- на позицију 412900  Остали 
непоменути расх. износ од 2.400,00 КМ 
- са позиције 411100 Бруто 
плате трошкова запослених износ од 
680,00 КМ 
- на позицију 411200  Расходи 
за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених износ од 
680,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Развојна агенција Градишка“ 
обратила се захтјевом за реалокацијом 
новчаних средстава, број 241/19 од 
18.10.19.године и 277/19 од 
21.10.2019.год. Реалокација се врши због 
недовољно планираних средстава на 
конту 412900  Остали непоменути 
расходи и на конту  411200  Расходи за 
бруто накнаде.  
 
Број: 02-400-75/19 
Датум: 21.10.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 
 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (орг. код 0008511 
Градско позориште Градишка) 
 
- са позиције 411100 Бруто 
плате трошкова запослених износ од 
9.300,00 КМ 
- са позиције 411200 Расходи 
за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених износ од 
1.600,00 КМ 
- на позицију 412900  Остали 
непоменути расх износ од 10.600,00 КМ 
- на позицију 412700  Остале 
стручне услуге износ од 300,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.  
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Градско позориште Градишка“ обратила 
се захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број 96/19 од 23.10.2019. године. У 
циљу исправног евидентирања трошкова, 
одобрава се реалокација средстава на конта 
412900  Остали непоменути расходи и на 
конто  412700  Остале стручне услуге. 
 
Број: 02-400-76/19 
Датум: 23.10.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа  града Градишка (0008120 Служба 
градоначелника, 0008125 
Професионална ватрогасна јединица, 
0008170 Одјељење за комуналне и 
стамбене послове, 0008180 Одјељење за 
борачко-инвалидску заштиту, 0008190 
Остала буџетска потрошња) 
 
- са позиције 511100  Издаци 
за изградњу и прибављање зграда и 
објеката (120) износ од 500.000,00 КМ 
- на позицију 511200  Издаци 
за инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката (120) износ 
од 500.000,00 КМ 
- са позиције 511300  Издаци 
за набавку постројења и опреме (125) 
износ  од 2.000,00 КМ 
- на позицију 516100  Издаци 
за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др.износ од 
2.000,00 КМ 
- са позиције 511100  Издаци 
за изградњу и прибављање зграда и 
објеката (170) износ од 22.000,00 КМ 
- на позицију 511700  Издаци 
за просторно планску и пројектну 
документацију (170) износ од 20.000,00 
КМ 
- на позицију 412700  Остале 
стручне услуге (170) износ од 2.000,00 КМ 
- са позиције 416100 Помоћ 
појединцима текуће дознаке корисницима 
соц.заштите (штићеницима) које се 
исплаћују од стране установа социјалне 
заштите (180) износ од 6.722,00 КМ 

- на позицију 511300  Издаци 
за набавку постројења и опреме (180) 
износ  од 6.722,00 КМ 
- са позиције 413300 Расходи 
по основу камата на примљене зајмове у 
земљи (190) износ од 66,00 КМ 
- на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи (190) износ  од 66,00 
КМ 
- са позиције  621300 Издаци 
за отплату главница примљених зајмова 
у земљи (190) износ од 4.000,00 КМ 
- на позицију 413900  Расходи 
по основу затезних камата (190) износ од 
4.000,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

O б р а з л о ж е њ е 
 
У циљу исправног евидентирања 
трошкова, одобрава се реалокација 
средстава на  горе наведене позиције, а 
са позиција на којима има довољно 
расположивих средстава. 
 
Број: 02-400-77/19 
Датум: 23.10.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка, 
 д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
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1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (0008910 Развојна 
агенција Градишка) 
 
- са позиције 511300  Издаци 
за набавку постројења и опреме износ од 
350,00 КМ 
- на позицију 581200  Издаци 
за нефинансијску имовину из трансакција 
са другим буџетским корисницима исте 
јединице власти износ од 350,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Развојна агенција Градишка“ 
обратила се захтјевом за реалокацијом 
новчаних средстава, број 255/19 од 
24.10.2019. године. Одобрава се 
реалокација средстава на конто 581200  
Издаци за нефинансијску имовину из 
трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти – које 
није планирано буџетом.  
 
Број: 02-400-78/19 
Датум: 24.10.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 

1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008120 Служба 
градоначелника) 
 
- са позиције 511100  Издаци 
за изградњу и прибављање зграда и 
објеката износ од 638.545,81 КМ 
- на позицију 412700  Остале 
стручне услуге износ од 50.000,00 КМ 
- на позицију 611200  Издаци 
за акције и учешћа у капиталу износ од 
558.545,81 КМ 
- на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 30.000,00 
КМ 
-  
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.  
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Ради исправног рачуноводственог 
евидентирања, средства се реалоцирају 
са ставке на којој су првобитно планирана 
(са 511100), на конта 611200 Издаци за 
акције и учешћа у капиталу, 412700  
Остале стручне услуге и на 412900  
Остали непоменути расходи 
 
Број: 02-400-79/19 
Датум: 24.10.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
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РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008190 Остала 
буџетска потрошња) 
 
- са позиције 621300  Издаци 
за отплату главница примљених зајмова 
у земљи износ од 30.000,00 КМ 
- на позицију 415200   
Грантови у земљи износ од 30.000,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Реалокација се врши због недовољно 
планираних средстава на конту 415200   
Грантови у земљи.  
 
Број: 02-400-80/19 
Датум: 31.10.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 

буџетски корисници (0008910 Развојна 
агенција Градишка) 
 
- са позиције 412700  Остале 
стручне услуге износ од 3.237,27 КМ 
- са позиције 516100  Издаци 
за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др.износ од 
1.000,00 KM 
- са позиције 412600  Расходи 
по основу путовања и смјештаја    износ 
од 1.300,00 KM 
- на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 5.537,27,00 
КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Развојна агенција Градишка“, 
обратила се захтјевом за реалокацијом 
новчаних средстава, број 268/19 од 
01.11.2019. године. У циљу исправног 
евидентирања трошкова, одобрава се 
реалокација средстава на конто 412900  
Остали непоменути расходи.  
 
Број: 02-400-81/19 
Датум: 04.11.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
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РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (орг. код 0008920 
Туристичка организација града Градишка) 
 
- са позиције 411100 Бруто 
плате трошкова запослених износ од 
300,00 КМ 
- на позицију 411300  Расходи 
за накнаду плата запослених за вријеме 
боловања (бруто) износ од 300,00 КМ. 
 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Туристичка организација града 
Градишка“ обратила се захтјевом за 
реалокацијом новчаних средстава, број 9-
П/19 од 05.11.19.године. Реалокација се 
врши због недовољно планираних 
средстава на конту 411300  Расходи за 
накнаду плата запослених за вријеме 
боловања (бруто).  
 
Број: 02-400-82/19 
Датум: 07.11.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  ( 0008400 ЈПУ Лепа 
Радић) 
 
-      са позиције 411100  Бруто плате 
трошкова запослених износ од 1.700,00 
КМ 
-     са позиције 411400 Расходи за 
отпремнине износ од 1.200,00 КМ 
-   на позицију 412900 Остали непоменути 
расходи износ од 2.900,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.  
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈПУ „Лепа Радић“ обратила се захтјевом 
за реалокацијом новчаних средстава, 
број 1536-1/19 и 1555/19 од 
18.11.2019.године. Реалокација се врши 
због недовољно планираних средстава 
на конту 412900  Остали непоменути 
расходи. 
 
Број: 02-400-83/19 
Датум: 18.11.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
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РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008300 ЈУ Центар 
за социјални рад, 0008511 Градско 
позориште Градишка, 0008301 Трошкови 
социјалне заштите) 
 
- са позиције 411100  Бруто 
плате трошкова запослених (300) износ 
од 420,00 КМ 
- на позицију 411100  Бруто 
плате трошкова запослених (511) износ 
од 420,00 КМ 
- са позиције 416300  Дознаке 
пружиоцима социјалне заштите (301) 
износ од 4.290,00 КМ 
- на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи (511) износ од 
4.290,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
У складу са Одлуком о извршењу буџета, 
одобрава се реалокација средства 
између буџетских корисника, ради 
недовољно планираних средстава на 
конту 412900  Остали непоменути 
расходи (Градско позориште Градишка) 
 
Број: 02-400-84/19 
Датум: 18.11.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 

Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0818004 Народна 
библиотека) 
 
- са позиције 411400  Расходи 
за отпремнине износ од 450,00 КМ 
- на позицију 411200  Расходи 
за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених износ од 
250,00 КМ 
- са позиције 412200  Расходи 
по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 
износ од 1.500,00 КМ 
- на позицију 412600  Расходи 
по основу путовања и смјештаја износ од 
370,00 КМ 
- са позиције 412500  Расходи 
за текуће одрж. износ од 800,00 КМ 
- на позицију 412700  Остале 
стручне услуге износ  од 400,00 КМ 
- са позиције 418400  Расходи 
из трансакције размјене унутар исте 
јединице власти износ од 20,00 КМ 
- на позицију 412300 Расходи 
за реж материјал износ од 1.850,00 КМ 
- са позиције 511300  Издаци 
за набавку  опреме износ од 100,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Народна библиотека“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број 298/19 од 
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14.11.19.године. Реалокација се врши 
због недовољно планираних средстава 
на горе наведеним контима.  
 
Број: 02-400-85/19 
Датум: 18.11.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска управа  
града Градишка (0008120 Служба 
градоначелника) 

 
- са позиције 372200 Буџетска 
резерва  износ од 2.000,00 КМ 
- на позицију 416100 Помоћ 
појединцима (120) износ од 2.000,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.  

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

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
Градоначелник је Рјешењем број 02-372-53/19 
од 08.11.2019. године одобрио исплату 
средства са буџетске резерве Буловић Ђури, 
на име тешке материјалне ситуације.  
 
Број: 02-400-86/19 
Датум: 20.11.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Зоран Аџић с.р. 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка, 
 д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (0008300 ЈУ Центар 
за социјални рад) 
 
- са позиције 638100  Остали 
издаци из трансакција са другим 
јединицама износ од 3.930,00 КМ 
- на позицију 511400  Издаци за 
инвестиционо одржавање опреме износ 
од 3.000,00 КМ 
- на позицију 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме износ од 
930,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Центар за социјални рад“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број 07/402-570/19 од 
20.11.19.године. Реалокација се врши 
због недовољно планираних средстава 
на конту 511400  Издаци за инвестиционо 
одржавање опреме и на конто 511300  
Издаци за набавку постројења и опреме.  
 
Број: 02-400-87/19 
Датум: 20.11.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (0815015 Гиманзија) 
 
- са позиције 412200  Расходи по 
основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 
износ од 3.000,00 КМ 
- на позицију 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме износ од 
3.000,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Гимназија“ обратила се захтјевом за 
реалокацијом новчаних средстава, број  
1323/19 од 22.11.19.године. Реалокација 
се врши због недовољно планираних 
средстава на конту 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме.  
 
Број: 02-400-88/19 
Датум: 22.11.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 

Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка, 
 д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008120 Служба 
градоначелника, 0008125 ПВЈ, 0008130 
Одјељење за општу управу, 0008150 
Одјељење за привреду и пољопривреду, 
0008160 Одјељење за друштвене 
дјелатности) 
 
- са позиције 511200 Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката (125) износ 
од 90.000,00 КМ 
- са позиције 513700  Издаци за 
лиценце (130) износ од 33.317,00 КМ 
- на позицију 511200  Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката (120) износ 
од 87.317,00 КМ 
- на позицију 412100  Расходи по 
основу закупа (130)  износ од 15.000,00 
КМ 
- на позицију 511700 Издаци за 
просторно планску и пројектну 
документацију износ од 11.000,00 КМ 
- на позицију 516100 Издаци за 
залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др. (125) износ од 
300,00 КМ 
- на позицију 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме (150) износ 
од 8.500,00 КМ 
- на позицију 512100 Издаци за 
драгоцјености (160) износ од 1.200,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
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O б р а з л о ж е њ е 
 
У складу са Одлуком о извршењу буџета, 
одобрава се реалокација средства 
између организационих јединица Градске 
управе, ради недовољно планираних 
средстава на горе наведеним контима, а 
са конта на којима има довољно 
расположивих средстава.  
 
Број: 02-400-89/19 
Датум: 22.11.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008511 Градско 
позориште Градишка) 
 
- са позиције 411400  Расходи за 
отпремнине износ од 1.100,00 КМ 
- на позицију 412200  Расходи по 
основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 
износ од 122,00 КМ 
- са позиције 412600  Расходи по 
основу путовања и смјештаја износ од 
816,00 КМ 
- на позицију 412700  Остале 
стручне услуге износ  од 99,00 КМ 
- са позиције 411200  Расходи за 
бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених износ од 
107,00 КМ 

- на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 1.710,00 
КМ 
- са позиције 411100  Бруто плате 
трошкова запос износ од 645,00 КМ 
- на позицију 418400 Расходи из 
трансакције размјене унутар исте 
јединице власти износ од 92,00 КМ 
- на позицију 412600  Расходи по 
основу путовања  износ од 645,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Градско позориште Градишка“ 
обратила се захтјевом за реалокацијом 
новчаних средстава број 102/19 од 
22.11.2019. године. Одобрава се 
реалокација средстава на конта на којима 
нема расположивих средстава.  
 
Број: 02-400-90/19 
Датум: 22.11.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (0008910 Развојна 
агенција Градишка) 
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- са позиције 411100  Бруто плате 
трошкова запосл. износ од 1.051,50 КМ 
- на позицију 411200  Расходи за 
бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених износ од 
1.051,50 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Развојна агенција Градишка“ 
обратила се захтјевом за реалокацијом 
новчаних средстава, број 291/19 од 
22.11.19.године. Реалокација се врши 
због недовољно планираних средстава 
на конту  411200  Расходи за бруто 
накнаде.  
 
Број: 02-400-91/19 
Датум: 22.11.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (0815017 ЈУ Средња 
стручна и техничка школа) 
 
- са позиције 412200  Расходи по 
основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 
износ од 30,00 КМ 
- на позицију 418400 Расходи из 
трансакције размјене унутар исте 
јединице власти износ од 30,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Средња стручна и техничка школа“, 
обратила се захтјевом за реалокацијом 
новчаних средстава, бр  155 /19 од  
22.11.2019. године.  
Реалокацијa се врши због недовољно 
планираних средстава на конту 418400  
Расходи из трансакције размјене унутар 
исте јединице власти у износу од 30,00 
КМ.  
 
Број: 02-400-92/19 
Датум: 22.11.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа  града Градишка (0008190 Остала 
буџетска потрошња, 0008120 Служба 
градоначелника) 
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- са позиције 372200 Буџетске 
резерве износ од 3.000,00 КМ 
- на позицију 416100 Помоћ 
појединцима износ од 3.000,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Градоначелник је Рјешењем број 02-022-
587/19 од 25.11.2019.године одобрио 
исплату средства са буџетске резерве 
Бјелогрлић Јеленку на име помоћи за 
лијечење тешко обољеле кћерке Иване.  
 
Број: 02-400-93/19 
Датум: 25.11.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008170 
Одјељење за стамбено комуналне 
дјелатности, 0008120 Служба 
градоначелника) 
 
- са позиције 511100 Издаци за 
изградњу и прибављање зграда и 
објеката (170)  износ од 40.000,00 КМ 

- на позицију 415200 Грантови у 
земљи (120) износ од 40.000,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
У складу са Одлуком о извршењу буџета, 
одобрава се реалокација средства 
између организационих јединица Градске 
управе, ради недовољно планираних 
средстава на горе наведеним контима, а 
са конта на којима има довољно 
расположивих средстава.  
 
Број: 02-400-94/19 
Датум: 28.11.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008140 
Одјељење за финансије, 0008120 Служба 
градоначелника) 
 
- са позиције 412700 Остале 
стручне услуге (140) износ од 4.000,00 КМ 
- на позицију 631100 Издаци по 
основу пореза на додату вриједност (140) 
износ од 2.000,00 КМ 
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- на позицију 487200 Трансфери 
ентитету (120) износ од 2.000,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
У складу са Одлуком о извршењу буџета, 
одобрава се реалокација средства 
између организационих јединица Градске 
управе, ради недовољно планираних 
средстава на горе наведеним контима, а 
са конта на којима има довољно 
расположивих средстава.  
 
Број: 02-400-95/19 
Датум: 09.12.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (0008400 ЈПУ Лепа 
Радић) 
 
- са позиције 411100 Бруто плате 
трошкова запосл. износ од 11.000,00 КМ 
- на позицију 411200 Расходи за 
бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених износ од 
10.000,00 КМ 

- на позицију 412900 Остали 
непоменути расходи износ од 1.000,00 
КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈПУ „Лепа Радић“ обратила се захтјевом 
за реалокацијом новчаних средстава, 
број  1644/19 од  09.12.19.године. 
Реалокација се врши због недовољно 
планираних средстава на конту 411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и на 
конту 412900 Остали непоменути расходи  
 
Број: 02-400-96/19 
Датум: 09.12.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (0008520 Културни 
центар) 
 
- са позиције 412600 Расходи по 
основу путовања и смјештаја износ од 
760,00 КМ 
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- на позицију 511300 Издаци за 
набавку постројења и опреме износ од 
760,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Културни центар“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број 1294 /19 од 
03.12.19.године. Реалокација се врши 
због недовољно планираних средстава 
на конту 511300 Издаци за набавку 
постројења и опреме . 
 
Број: 02-400-97/19 
Датум: 09.12.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (0008910 Развојна 
агенција Градишка) 
 
- са позиције 411300 Расходи за 
накнаду плата запослених за вријеме 
боловања (бруто) износ од 1.000,00 КМ 

- на позицију 411100 Бруто плате 
трошкова запослених износ од 1.000,00 
КМ 
- са позиције 411400 Расходи за 
отпремнине износ од 813,00 КМ 
- на позицију 412900 Остали 
непоменути расходи износ од 813,00 КМ 
- са позиције 412200 Расходи по 
основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 
износ од 671,28 КМ 
- са позиције 412300 Расходи за 
режијски материјал износ од 360,03 КМ 
- са позицију 412500 Расходи за 
текуће одржавање  износ од 900,00 КМ 
- са позиције 412600 Расходи по 
основу путовања  износ од 306,74 
- са позиције 418400 Расходи из 
трансакције размјене унутар исте 
јединице власти износ од 440,00 КМ 
- на позицију 412900 Остали 
непоменути расходи износ од 3.491,05 
КМ 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
 ЈУ „Развојна агенција Градишка“, 
обратила се захтјевом за реалокацијом 
новчаних средстава, број 288/19 од 
04.12.2019. године. У циљу исправног 
евидентирања трошкова, одобрава се 
реалокација средстава на конто 412900 
Остали непоменути расходи и на конто 
411100 Бруто плате трошкова 
запослених, који нису довољно буџетом 
планирани.  
 
Број: 02-400-98/19 
Датум: 09.12.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008120 Служба 
градоначелника) 
 
- са позиције 511100 Издаци за 
изградњу и прибављање зграда и 
објеката износ од 15.000,00 КМ 
- на позицију 416100 Помоћ 
појединцима текуће износ од 15.000,00 
КМ 
- са позиције 513100 Издаци за 
набавку земљишта износ од 5.000,00 КМ 
- на позицију 412700  Остале 
стручне услуге износ од 5.000,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Реалокација се врши због недовољно 
планираних средстава на конту 513100 
Издаци за набавку земљишта и на 
412700 Остале стручне услуге.  
 
Број: 02-400-99/19 
Датум: 12.12.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (0008400 ЈПУ Лепа 
Радић, 0008511 Градско позориште 
Градишка, 0008920 Туристичка 
организација града Градишка, 0008910 
Развојна агенција Градишка) 
 
- са позиције 411100 Бруто плате 
трошкова запослених (400) износ од 
12.858,00 КМ 
- на позицију 411100 Бруто плате 
трошкова запослених (511) износ од 
4.760,00 КМ 
- на позицију 412900 Остали 
непоменути расходи (511) износ од 
291,00 KM 
- на позицију 411100 Бруто плате 
трошкова запослених (920) износ од 
3.351,00 КМ 
- на позицију 411100 Бруто плате 
трошкова запослених (910) износ од 
4.456,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

У складу са Одлуком о извршењу буџета, 
одобрава се реалокација средства 
између буџетских корисника, ради 
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недовољно планираних средстава на 
конту 412900  Остали непоменути 
расходи и на конту  411100 Бруто плате 
трошкова запослених. 
 
Број: 02-400-100/19 
Датум: 12.12.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (0008920 Туристичка 
организација града Градишка) 
 
- са позиције 412600 Расходи по 
основу путовања и смјештаја износ од 
200,00 КМ 
- на позицију 412900 Остали 
непоменути расходи износ од 200,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Туристичка организација града 
Градишка“ обратила се захтјевом за 
реалокацијом новчаних средстава, број 
11-П/19 од 05.12.19.године. Реалокација 
се врши због недовољно планираних 
средстава на конту 412900  Остали 

непоменути расходи, а са конта 412600 
Расходи по основу путовања и смјештаја. 
 
Број: 02-400-101/19 
Датум: 12.12.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008140 
Одјељење за финансије, 0008150 
одјељење за привреду и пољопривреду) 
 
- са позиције 414100 Средства за 
подршку развоју пољопривреде (150) 
износ од 7.861,00 КМ 
- на позицију 631100 Издаци по 
основу пореза на додату вриједност (140) 
износ од 3.861,00 КМ 
- на позицију 412900 Остали 
непоменути расходи (140) износ од 
4.000,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
У складу са Одлуком о извршењу буџета, 
одобрава се реалокација средстава 
између организационих јединица Градске 
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управе, ради недовољно планираних 
средстава на контима 631100 Издаци по 
основу ПДВ-а и 412900  Остали 
непоменути расходи.  
 
Број: 02-400-102/19 
Датум: 13.12.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008140 
Одјељење за финансије) 
 
- са позиције 638100 Остали издаци 
из трансакција са другим јединицама 
износ од 1.000,00 КМ 
- на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 1.000,00 
КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
У складу са Одлуком о извршењу буџета, 
одобрава се реалокација средстава 
између организационих јединица Градске 
управе, ради недовољно планираних 
средстава на контима 631100 Издаци по 

основу ПДВ-а и 412900  Остали 
непоменути расходи.  
 
Број: 02-400-103/19 
Датум: 18.12.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (0008301 Трошкови 
социјалне заштите) 
 
- са позиције 416300 Дознаке 
пружиоцима социјалне заштите износ од 
35.000,00 КМ 
- на позицију 416100  Помоћ 
појединцима текуће дознаке корисницима 
соц.заштите (штићеницима) које се 
исплаћују од стране установа социјалне 
заштите износ од 35.000,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Центар за социјални рад“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број 07/402-648-1/19 од 
19.12.19.године. Реалокација се врши 
због недовољно планираних средстава 
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на конту 416100 Помоћ појединцима 
текуће дознаке корисницима соц.заштите 
(штићеницима)  
 
Број: 02-400-104/19 
Датум: 19.12.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008130 
Одјељење за општу управу) 
 
- са позиције 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме износ од 
15.000,00 КМ 
- на позицију 412200 Расходи по 
основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 
износ од 15.000,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Ради већег извршења позиције Расходи 
по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга  
одобрава се реалокација средстава са 

позиције 511300 Издаци за набавку 
постројења и опреме.  
 
Број: 02-400-105/19 
Датум: 20.12.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка и Остали 
буџетски корисници (0008300 ЈУ Центар 
за социјални рад, 0008910 Развојна 
агенција Градишка) 
 
- са позиције 411200  Расходи за 
бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених (300) износ 
од 256,00 КМ 
- на позицију 411200 Расходи за 
бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених (910) износ 
од 256,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
У складу са Одлуком о извршењу буџета, 
одобрава се реалокација средстава 
између организационих јединица Остали 
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буџетски корисници, ради већег 
извршења позиције 411200 Расходи за 
бруто накнаде. 
 
Број: 02-400-106/19 
Датум: 23.12.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (0008511 Градско 
позориште Градишка) 
 
- са позиције 411200  Расходи за 
бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених износ од 
99,00 КМ 
- на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 99,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Градско позориште Градишка“ 
обратила се захтјевом за реалокацијом 
новчаних средстава број 125/19 од 
23.12.2019. године. Одобрава се 
реалокација средстава на конто 412900 

Остали непоменути расходи, на којем 
нема расположивих средстава.  
 
Број: 02-400-107/19 
Датум: 23.12.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета општине Градишка за 
2019. годину („Службени гласник општине 
Градишка“, број 15/18) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008160 
Одјељење за друштвене дјелатности) 
 
- са позиције 416100 Помоћ 
појединцима текуће дознаке корисницима 
соц.заштите (штићеницима) које се 
исплаћују од стране установа социјалне 
заштите износ од 7.400,00 КМ 
- на позицију 415200 Грантови у 
земљи износ од 7.400,00 КМ 
 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
У складу са Одлуком о извршењу буџета, 
одобрава се реалокација средстава на 
конто 415200  Грантови у земљи (због 
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већег извршења ставке Помоћ 
непрофитном оргнизацијама).  
 
Број: 02-400-108/19 
Датум: 24.12.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Ребаланса Буџета града 
Градишка за 2019. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 17/19) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008120 Служба 
градоначелника, 0008130 Одјељење за 
општу управу, 0008140 Одјељење за 
финансије) 
 
- са позиције 511100  Издаци за 
изградњу и прибављање зграда и 
објеката (120)  износ од 2.002,00 КМ 
- на позицију 631100 Издаци по 
основу пореза на додату вриједност (140) 
износ од 2.000,00 КМ 
- на позицију 418200 Расходи из 
трансакције размјене између јединица 
власти (130) износ од 2,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

 
 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
У складу са Одлуком о извршењу буџета, 
одобрава се реалокација средстава 
између организационих јединица Градске 
управе, на конта 631100 Издаци по 
основу ПДВ-а и 418200 Расходи из 
трансакције размјене између јединица 
власти.  
 
Број: 02-400-109/19 
Датум: 25.12.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Ребаланса Буџета града 
Градишка за 2019. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 17/19) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008140 
Одјељење за финансије) 
 
- са позиције 411200  Расходи за 
бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених износ од 
1.000,00 КМ 
- на позицију 638100  Остали 
издаци из трансакција са другим 
јединицама износ од 1.000,00 КМ 
- са позиције 411100  Бруто плате 
трошкова запосл. износ од 13.300,00 КМ 
- на позицију 411300 Расходи за 
накнаду плата запослених за вријеме 
боловања (бруто) износ од 13.300,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.  
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
У складу са Одлуком о извршењу буџета, 
одобрава се реалокација средстава 
између конта бруто плата и накнада 
организационе јединице Одјељење за 
финансије Градске управе.  
 
Број: 02-400-110/19 
Датум: 25.12.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Ребаланса Буџета града 
Градишка за 2019. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 17/19) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (0008400 ЈПУ „Лепа 
Радић”) 
 
- са позиције 412700  Остале 
стручне услуге износ од 300,00 КМ 
- на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 200,00 КМ 
- на позицију 516100 Издаци за 
залихе материјала,робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др.износ од 
100,00 КМ 
 
- са позиције 412200 Расходи по 
основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 
износ од 4.600,00 КМ 

- на позицију 412400  Расходи 
материјал за посебне намјене износ од 
4.000,00 КМ 
- на позицију 412700  Остале 
стручне услуге износ од 500,00 КМ 
- на позицију 516100  Издаци за 
залихе материјала износ од 100,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије града 
Градишка.  
 

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

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈПУ „Лепа Радић“ обратила се захтјевом 
за реалокацијом новчаних средстава, 
број 1784/19 и 1790/19 од 
25.12.19.године. Реалокација се врши 
због недовољно планираних средстава 
на конту 411200 Расходи за бруто 
накнаде трошкова и на конту 412900  
Остали непоменути расходи . 
 
Број: 02-400-111/19 
Датум: 25.12.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Ребаланса Буџета града 
Градишка за 2019. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 17/19) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0815016 Техничка 
школа) 
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- са позиције 516100 Издаци за 
залихе материјала,робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др. износ од 
300,00 КМ 
- на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 300,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

ЈУ „Техничка школа“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број 1020 /19 од 25.12.2019. 
године 
У циљу исправног евидентирања 
трошкова, одобрава се реалокација 
средстава на  на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи. 
 
Број: 02-400-112/19 
Датум: 25.12.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Ребаланса Буџета града 
Градишка за 2019. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 17/19) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008120 Служба 
градоначелника, 0008150 Одјељење за 
привреду и пољопривреду, 0008170 

Одјељење за стамбено комуналне 
дјелатности) 
 
- са позиције 511700 Издаци за 
просторно планску и пројектну 
документацију (150) износ од 40.000,00 
КМ 
- на позицију 412500  Расходи за 
текуће одрж. (170) износ од 4.500,00 КМ 
- на позицију 412900  Остали 
непоменути расх. (150) износ од 5.500,00 
КМ 
- на позицију 412700  Остале 
стручне услуге (120) износ од 30.000,00 
КМ 
- са позиције 511100  Издаци за 
изградњу и прибављање зграда и 
објеката износ од 20.000,00 КМ 
- на позицију 415200  Грантови у 
земљи износ од 20.000,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
У складу са Одлуком о извршењу буџета, 
одобрава се реалокација средстава 
између организационих јединица Градске 
управе.  
 
Број: 02-400-113/19 
Датум: 26.12.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Ребаланса Буџета града 
Градишка за 2019. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 17/19) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
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РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008511 Градско 
позориште Градишка) 
 
 
- са позиције 411100  Бруто плате 
трошкова зап. износ од 4.700,00 КМ 
- са позиције 411200  Расходи за 
бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених износ од 
360,00 КМ 
- са позиције 412700  Остале 
стручне услуге износ од 980,00 КМ 
- са позиције 511300  Издаци за 
набавку  опреме износ од 75,00 КМ 
- са позиције 516100  Издаци за 
залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др.износ од 
200,00 КМ 
- на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 5.835,00 
КМ 
- на позицију 418400 Расходи из 
трансакције размјене унутар исте 
јединице власти износ од 480,00 КМ 
 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка. 
 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Градско позориште Градишка“ 
обратила се захтјевом за реалокацијом 
новчаних средстава број 131/19 од 
26.12.2019. године. Одобрава се 
реалокација средстава на контa  412900  
Остали непоменути расходи и на 418400 
Расходи из трансакције размјене унутар 

исте јединице власти, на којима нема 
расположивих средстава.  
 
Број: 02-400-114/19 
Датум: 26.12.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Ребаланса Буџета града 
Градишка за 2019. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 17/19) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2019. годину 
 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (0008910 Развојна 
агенција Градишка) 
 
- са позиције 412600  Расходи по 
основу путовања и смјештаја износ од 
954,95 КМ 
- на позицију 511300  Издаци за 
набавку  опреме износ од 954,95 КМ. 
 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Развојна агенција Градишка“, 
обратила се захтјевом за реалокацијом 
новчаних средстава, број 312/19 од 
26.12.2019. године. У циљу исправног 
евидентирања трошкова, одобрава се 
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реалокација средстава на конто 511300  
Издаци за набавку постројења и опреме у 
износу 954,95 КМ. 
 
Број: 02-400-115/19 
Датум: 30.12.2019. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу тачке IV Одлуке о 
објављивању „Службеног гласника града 
Градишка“ („Службени гласник града 
Градишка“ број 10/19) Уређивачки одбор 
„Службеног гласника града Градишка“ на 
сједници одржаној 3.2.2020. године  
д о н о с и  

 
ОДЛУКУ 

о стављању ван снаге Одлуке о достави 
бесплатног примјерка „Службеног 

гласника општине Градишка“ 
 
I 

Ставља се ван снаге Одлукa о 
достави бесплатног примјерка 
„Службеног гласника општине Градишка“ 
(„Службени гласник општине Градишка“ 
број 7/17). 

II 
Објављивање „Службеног 

гласника града Градишка“ и 
обавјештавање о његовом објављивању 
вршиће се на начин прописан Одлуком о 
објављивању „Службеног гласника града 
Градишка“. 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-022-15/20 
Датум: 03.02.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА 

Немања Панић с.р. 
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