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СКУПШТИНА ГРАДА 
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На основу члана 54. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 93/06, 
86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 
36/19), члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка”, 
број: 4/17 и 5/19) и рјешења о сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Републике Српске број: 
12.03.5-330-236-2/20 од 13.03.2020. 
године, Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној дана 29.05.2020. 
године,  донијела је   

 
П Р О Г Р А М 

кориштења пољопривредног 
земљишта на подручју града Градишка 

 за 2020. годину 
 
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Програмом кориштења 

пољопривредног земљишта на подручју 
града Градишка за 2020. годину (у даљем 
тексту Програм) се уређује  начин 
кориштења земљишта које је у посједу 
Републике Српске, града Градишка, 
Јавног предузећа „Шуме Републике 

Српске“, те дијела земљишта које је 
тренутно у индикацији посједника уписано 
у корист „РАТАРСТВО“ а.д. Нова Топола у 
стечају. Република Српска располаже 
пољопривредним земљиштем на којем су 
право располагања имала друштвена 
предузећа и у циљу стварања тачне и 
ажурне јавне евиденције, Министарство 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске је код 
надлежног органа покренуло поступак 
уписа на Републику Српску.  

Програм садржи укупне површине 
пољопривредног земљишта на подручју 
града Градишка, затим површине по 
корисницима (концесија, закуп) и 
планиране површине за додјелу путем 
закупа и концесије, те увид у остало 
пољопривредно земљиште.  

 
II - ПОВРШИНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА 
 

Предмет овог Програма је укупно 
пољопривредно земљиште на подручју 
града Градишка у површини од 80716374 
m² приказано по катастарским општинама 
у табели 1. која је у прилогу Програма и 
чини његов саставни дио. 
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III - ДОДЈЕЉЕНО ПОЉОПРИВРЕДНО 
ЗЕМЉИШТЕ ПО КОРИСНИЦИМА 
 

На подручју града Градишка 
пољопривредно земљиште тренутно 

користи девет концесионара укупне 
површине 31089292 m² и један закупац у 
површини од 296346  m². 

 

РБ Корисник Додјељено m² Врста уговора 

1.  „ФАРМЛАНД” д.о.о. Нова Топола, 
Градишка 

10485639 Концесија 

2.  „ВИВ АГРО” д.о.о. Србац 1505662 Концесија 

3.  „АГРОЕКСПОРТ КОМПАНИ” д.о.о. 
Градишка 

7372987 Концесија 

4.  „Д+В Агрос” д.о.о. Кочићево, Градишка 3251381 Концесија 

5.  „MARBO” д.о.о. Лакташи 4886315 Концесија 

6.  „ВОЋАР” д.о.о.  Бистрица, Градишка 1150604 Концесија 

7.  „ЗЕЛЕН ГАЈ” д.о.о. Ламинци  Брезици, 
Градишка 

2291383 Концесија 

8.  Средња стручна и техничка школа, 
Градишка 

7953 Концесија 

9.  З.З. „ЛИВАЧ” Александровац, Лакташи 137368 Концесија 

10.  „Лијевче продукт“ д.о.о. Ламинци 
Градишка 

296346 Закуп 

 Укупно додјељена површина   31385638  

 
IV - НЕДОДЈЕЉЕНО ПОЉОПРИВРЕДНО 
ЗЕМЉИШТЕ И ТРЕНУТНО СТАЊЕ 
КОРИШТЕЊА 

Према тренутном стању 
кориштења, од укупног пољопривредног 
земљишта на подручју града Градишка, 
недодјељено је на кориштење 49330736 
m². Предмет кориштења неће бити 
површина земљишта од 12728598  m², јер 
се не ради у нарави о пољопривредном 
земљишту, већ је то земљиште зарасло, 
шумско, мочварно, у небрањеном 
подручју - поплавно, затим су то мајдани, 
путеви, канали, гробља, игралишта и 
друго. Остало недодјељено 
пољопривредно земљиште се углавном 
обрађује, изузев једног мањег дијела које 
је зарасло и које ће се морати привести 
култури. 

  
VI - ЗЕМЉИШТЕ ПЛАНИРАНО ЗА 
ДОДЈЕЛУ ПУТЕМ ЗАКУПА И КОНЦЕСИЈЕ 
 
На подручју града Градишка је планирана 

додјела пољопривредног земљишта 
путем закупа у површини од 40043512 m² 
(Табела 1.) Додјела у закуп ће се 
спровести након што се концесионару 
„MARBO” д.о.о. Лакташи додијели ново 
земљиште погодно за производњу 
кромпира у КО Сеферовци и КО Вакуф 
укупне површине 1444941 m² (Табела 1.). 
Додјелом предметног земљишта 
концесионар ће ослободити комплетно 
земљиште на локалитету Церовљана 
(4886315 m²), те ће се оно додијелити 
путем закупа. Поред наведеног потребно 
је закључити нови Анекс концесионог 
уговора са „АГРОЕКСПОРТ КОМПАНИ“ 
д.о.о. Градишка, у смислу укрупњавања 
парцела око њихове фарме у 
Церовљанима, наравно у површини не 
већој од 7372987 m².  
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VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Програм ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка”. 
 
Број: 01-022-104/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 54. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 93/06, 
86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 
36/19), члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка”, 
број: 4/17 и 5/19) и рјешења о сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Републике Српске број: 
12.03.5-330-236-2/20 од 13.03.2020. 
године, Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној дана 29.05.2020. 
године, донијела је  
 
 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма кориштења 
пољопривредног земљишта на 

подручју града Градишка за 2020. 
годину 

 
 
I 

 

 Усваја се Програм кориштења 
пољопривредног земљишта на подручју 
града Градишка за 2020. годину. 
 

II 
 
 Програм из претходне тачке 
саставни је дио ове одлуке. 
 

 
 
 
 

III 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка”. 
 
Број: 01-022-104/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу чл. 36. и 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) Скупштина 
града Градишка на 32. редовној сједници 
одржаној 29.5.2020. године  д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА 

 
I 

 Усваја се Извјештај о раду 
Градоначелника и Градске управе града 
Градишка за 2019. годину. 
 

II 
 

 Усваја се Извјештај о реализацији 
Годишњег плана имплементације 
Стратегије развоја града Градишка 2019 - 
2027. године, за 2019. годину. 
 

III 
 

 Усваја се Извјештај о реализацији 
Плана капиталних инвестиција града 
Градишка за период 2019 - 2023. година 
за 2019. годину. 
 

IV 
 

Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-90/20 
Датум: 29.05.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
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На основу чл. 39 - 49. Закона о 
буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 121/12, 52/14, 103/15, 15/16) и чл. 36. и 
87. Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17, 5/19), а 
након разматрања Извјештаја о извршењу 
Буџета града Градишка за период 01.01 – 
31.12.2019. године, Скупштина града 
Градишка на 32. редовној сједници 
одржаној дана 29.05.2020. године, доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о усвајању Извјештаја о извршењу 
Буџета града Градишка за период  

01.01- 31.12.2019. године 
 
 
I 

 
Скупштина града Градишка усваја 

Извјештај о извршењу Буџета града 

Градишка за период 01.01- 31.12.2019. 
године. 
 

II 
 
 

Саставни дио ове одлуке је 
Извјештај о извршењу Буџета града 
Градишка за период 01.01- 31.12.2019. 
године. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу осам 
дана након објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-101/20 
Датум: 29.05.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р.
 
 

 
ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2019. ГОДИНЕ -  (ОПШТИ ДИО) 

  ФОНД 01     
Таб 1 

РЕД 
БР. 

КОНТО  О П И С  
 БУЏЕТ ЗА 
2019.ГОД. 
(ПЛАН II) 

ИЗВРШЕЊЕ 
01.01-

31.12.2018. 

ИЗВРШЕЊЕ 
01.01-

31.12.2019. 
ИНДЕКС ИНДЕКС 

1 2 3 4 5 6 7(6/4) 8 (6/5) 

        
    А.  БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (1+2+3+4) 27,183,800.00 26,982,297.25 27,910,263.63 102.67 103.44 

1. 710000 П о р е с к и   п р и х о д и  16,548,450.00 15,530,854.26 16,833,743.75 101.72 108.39 

1.1. 711000 Приходи од пореза на доходак и добит  1,500.00 885.92 248.27 16.55 28.02 

1.1. 713000 
Порези на лична примања и приходе од 
самост.дјелат.  

1,542,000.00 1,756,186.95 1,534,259.99 99.50 87.36 

1.2. 714000 Порези на имовину  1,047,950.00 872,900.13 912,418.74 87.07 104.53 

1.3. 715000 Порези на промет производа и услуга   2,000.00 71,922.79 107,181.30 5,359.07 149.02 

1.4. 717111 Индиректни порези дозначени од  У И О  13,900,000.00 12,809,676.33 14,217,801.25 102.29 110.99 

1.5. 719000 Остали порески приходи 55,000.00 19,282.14 61,834.20 112.43 320.68 

    
      

2. 720000 Н е п o р е с к и   п р и х о д и  9,162,650.00 8,294,868.68 9,814,223.95 107.11 118.32 

2.1. 721000 Приходи од финансијске и нефинансијске 
имовине и позитивних курсних разлика  

1,068,500.00 1,207,468.12 1,287,645.10 
120.51 106.64 

2.2. 722000 
Накнаде, таксе и приходи од пружања 
јавних услуга  

8,014,050.00 7,041,991.59 8,449,342.50 105.43 119.99 

2.3. 723000 Новчане казне  35,100.00 25,155.00 37,159.60 105.87 147.72 
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2.4. 729000 Остали непорески приходи  45,000.00 20,253.97 40,076.75 89.06 197.87 

        
3. 731000 Грантови 292,700.00 208,880.75 150,066.38 51.27 71.84 

   
          

4. 787200 Трансфери између  јединица власти 1,180,000.00 2,947,693.56 1,112,229.55 94.26 37.73 

   
          

    Б.  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (5+6+7) 21,028,820.00 20,847,243.88 20,921,983.78 99.49 100.36 

                

5. 410000 Текући расходи 20,864,220.00 20,707,566.84 20,783,088.30 99.61 100.36 

5.1. 411000 
Бруто плате и накнаде  трошкова 
запослених  

8,029,240.00 7,465,115.42 7,922,594.20 98.67 106.13 

5.2. 412000 
Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

5,927,905.00 5,682,167.75 6,050,445.18 102.07 106.48 

5.3. 413000 
Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 

880,100.00 943,505.25 879,144.25 99.89 93.18 

5.4. 414000 Субвенције 289,000.00 200,640.44 288,979.60 99.99 144.03 

5.5. 415000 Грантови 1,934,400.00 2,107,521.94 1,907,653.01 98.62 90.52 

5.6. 416000 
Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из 
буџ.града 

3,570,390.00 3,189,288.43 3,534,558.29 99.00 110.83 

5.7. 
418000 Расходи по основу камата на зајмове 

примљене од ентитета 
135,108.00 128,716.48 123,189.14 91.18 95.71 

5.8. 
419000 Расходи по судским рјешењима  

98,077.00 990,611.13 76,524.63 78.03 7.72 

6. 480000 
Трансфери између  различитих  јединица 
власти 

154,600.00 139,677.04 138,895.48 89.84 99.44 

   
          

7. ***** Буџетска резерва 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        

  
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 6,154,980.00 6,135,053.37 6,988,279.85 113.54 113.91 

        
  

Г.НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ (I-II) -6,864,580.00 -3,232,260.20 -6,349,890.18 92.50 196.45 

        
8. 810000  I   Примици за нефинансијску имовину 1,240,000.00 395,566.00 1,170,852.68 94.42 295.99 

 
811000 Примици за поизведену сталну имовину 43,000.00 1,100.00 43,549.24 101.28 3,959.02 

 
813000 Примици за непроизведену сталну имовину 1,196,000.00 183,105.00 1,114,138.44 93.16 608.47 

 
814000 

Примици од продаје сталне имовине намјењене 
продаји и обустављених пословања 0.00 210,861.00 12,165.00 0.00 5.77 

 
816000 Примици од залиха 1,000.00 500.00 1,000.00 100.00 200.00 

        
9. 510000  II  Издаци за нефинансијску имовину 8,104,230.00 5,627,826.20 7,520,392.86 92.80 133.63 

9.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовиму 7,734,770.00 5,048,443.78 7,068,022.78 91.38 140.00 

9.2. 512000 Издаци за драгоцјености 1,200.00 0.00 1,200.00 100.00 0.00 

9.3. 513000 
Издаци за нематеријалну непроизведену 
имовиму 

240,000.00 203,297.84 335,413.50 139.76 164.99 

9.4. 516100 
Издаци залихе мат.,робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др. 

128,260.00 376,084.58 115,756.58 90.25 30.78 

        

  88000 
I Примици за нефин имовину из транс између 
или унутар јед власти 

0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 
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  581200 
II Издаци за нефинансијску имовину из 
трансакција са другим буџетским корисницима 
исте јединице власти 

350.00 0.00 350.00 100.00 0.00 

        

  
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (В+Г) -709,600.00 2,902,793.17 638,389.67 -89.96 21.99 

  
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) 709,600.00 -1,992,683.05 516,059.33 72.73 -25.90 

  
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАН. ИМОВИНЕ  
(I-II) 

-2,490,000.00 -102.16 -2,406,072.94 96.63 ######### 

        
10. 910000  I  Примици од финансијске имовине  10,000.00 6,897.84 93,927.06 939.27 1,361.69 

 
911000 Примици од финансијске имовине 10,000.00 6,897.84 93,927.06 939.27 1,361.69 

        
11. 610000 II  Издаци за финансијску имовину 2,500,000.00 7,000.00 2,500,000.00 100.00 35,714.29 

        

  
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ  ( I - II ) -2,748,000.00 -3,239,374.52 -2,745,012.49 99.89 84.74 

        

12. 920000 
 I  Примици од  краткорочног и 
дуг.задуживања 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        
13. 620000 II Издаци за отплату дугова 2,748,000.00 3,239,374.52 2,745,012.49 99.89 84.74 

 
621000 Издаци за отплату дугова 1,649,000.00 1,605,895.89 1,648,076.12 99.94 102.63 

 
628000 

Издаци за отплату дугова из трансакција 
између или унутар јединица власти 

1,099,000.00 1,633,478.63 1,096,936.37 99.81 67.15 

        
14.   З ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ ( I - II ) 43,600.00 -11,112.27 -55,337.94 -126.92 497.99 

 
930000 I Остали примици 337,200.00 190,029.68 245,944.53 72.94 129.42 

 
931000 Остали примици 197,000.00 119,349.40 156,052.32 79.21 130.75 

 

938000 Остали примици из трансакција између или 
унутар јединица власти 

140,200.00 70,680.28 89,892.21 64.12 127.18 

 
630000 I Остали издаци 293,600.00 201,141.95 301,282.47 102.62 149.79 

 
631000 Остали  издаци 151,100.00 103,799.80 146,488.30 96.95 141.13 

 
631900 Остали издаци 3,100.00 11,745.99 2,363.17 76.23 20.12 

 

638000 Остали издаци из трансакција између или 
унутар јединица власти 

139,400.00 85,596.16 152,431.00 109.35 178.08 

        
15. *** И  Расподјела суфицита из ранијих периода 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   
          

15.1. 
*** Неутрошена кредитна средства из 

претходне год. 
      

4,742,000.00  
  1,257,905.90    4,742,094.11  100.00 376.98 

15.2. *** Неутрошена средства из претходне год.  1,162,000.00 0.00 980,388.59 84.37 0.00 

        

  
 Ј. Разлика у финансирању ФОНДА 01 
(Д+Ђ) 

0.00 910,110.12 1,154,449.00 0.00 126.85 

      
#DIV/0! #DIV/0! 

  
БУЏЕТСКА СРЕДСТВА  34,675,000.00 30,832,696.67 35,143,470.60 101.35 113.98 

  
БУЏЕТСКА  ИЗДАЦИ  34,675,000.00 29,922,586.55 33,989,021.60 98.02 113.59 
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ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ (БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА  НЕФИНАН. ИМОВИНУ) 

ФОНД 01 

       Таб 2 

РЕД 
БР. 

БРОЈ 
КОНТА 

ОПИС 
 БУЏЕТ ЗА 
2019.ГОД. 
(ПЛАН II) 

ИЗВРШЕЊЕ 
01.01-

31.12.2018. 

ИЗВРШЕЊЕ 
01.01-

31.12.2019. 
ИНДЕКС ИНДЕКС 

1 2 3 4 5 6 7 (6/4) 8 (6/5) 

    УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА  
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - ФОНД 01 

28,423,800.00 27,377,863.25 29,081,116.31 102.31 106.22 

           

     БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (1.+2.+3.+4.) 27,183,800.00 26,982,297.25 27,910,263.63 102.67 103.44 

    ПОРЕСКИ  +  НЕПОРЕСКИ 25,711,100.00 23,825,722.94 26,647,967.70 103.64 111.85 

                

1. 710000 П о р е с к и   п р и х о д и  16,548,450.00 15,530,854.26 16,833,743.75 101.72 108.39 

1.1. 711000 Приходи од пореза на доходак и добит  1,500.00 885.92 248.27 16.55 28.02 

 711113 Порез на приходе од пољ.и шумарства 1,500.00 885.92 248.27 16.55 28.02 

1.2. 713000 Порези на лична примања и приходе од 
самост.дјелат.  

1,542,000.00 1,756,186.95 1,534,259.99 99.50 87.36 

 713111 Порез на приходе од сам.дјел. 440,000.00 226,821.39 413,139.13 93.90 182.14 

 713112 Порез на приходе од сам.дјел.у паушалном 
износу 

1,000.00 122.09 605.88 60.59 496.26 

 713113 Порез на лична примања 1,100,000.00 1,526,309.84 1,120,416.63 101.86 73.41 

 713114 Порез на лична примања лица која сам 
обав.привредну и пр.дјел. 

1,000.00 2,933.63 98.35 9.84 3.35 

1.3. 714000 Порези на имовину  1,047,950.00 872,900.13 912,418.74 87.07 104.53 

 714111 Порези на имовину  22,000.00 14,925.05 14,626.52 66.48 98.00 

 714112 Порез на непокретност  980,000.00 857,245.79 865,510.85 88.32 100.96 

 714211 Порези на насљеђе и поклон 45,000.00 0.01 32,272.24 71.72 0.00 

 714311 Порези на пренос непокретности и права 950.00 729.28 9.13 0.96 1.25 

1.4. 715000 Порези на промет производа и услуга   2,000.00 71,922.79 107,181.30 5,359.07 149.02 

 715000 Порез  на промет производа и услуга (збир) 2,000.00 71,922.79 107,181.30 5,359.07 149.02 

1.5. 717111 Индиректни порези дозначени од  УИО  13,900,000.00 12,809,676.33 14,217,801.25 102.29 110.99 

1.6. 719000 Остали порески приходи 55,000.00 19,282.14 61,834.20 112.43 320.68 

 719113 Порез на добитке од игара на срећу 55,000.00 19,282.14 61,834.20 112.43 320.68 

          

2. 720000 Н е п o р е с к и   п р и х о д и  9,162,650.00 8,294,868.68 9,814,223.95 107.11 118.32 

2.1. 721000 Приходи од финансијске и нефинансијске 
имовине и позитивних курсних разлика  

1,068,500.00 1,207,468.12 1,287,645.10 120.51 106.64 

 721222 Приходи од давања у закуп објеката града 350,000.00 284,981.08 246,356.64 70.39 86.45 

 721222 Приходи од давања у закуп објеката града 45,000.00 42,835.00 22,234.65 49.41 51.91 

 721223 Приходи од земљишне ренте 640,000.00 824,604.57 1,008,356.84 157.56 122.28 

 721224 Приходи од закупнине земљ.у својини РС 25,000.00 47,101.65 7,418.00 29.67 15.75 

 721300 Приходи од камата на новчана средства на 
банковним рачунима 

7,000.00 6,605.71 2,065.40 29.51 31.27 
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 721500 Приходи од камата и осталих накнада за дате 
зајмове 

1,500.00 1,340.11 1,213.57 80.90 90.56 

2.2. 722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних 
услуга  

8,014,050.00 7,041,991.59 8,449,342.50 105.43 119.99 

2.2.1. 722100 Градске административне накнаде и таксе 204,000.00 213,038.64 191,630.66 93.94 89.95 

 722118 Посебна републичка такса на нафтне деривате 1,000.00 906.09 1,147.10 114.71 126.60 

 722121 Општинске административне таксе 53,000.00 212,132.55 52,738.40 99.51 24.86 

 722131 Градске административне таксе 150,000.00 0.00 137,745.16 91.83 0.00 

2.2.2. 722300 Комуналне накнаде и таксе 1,220,650.00 1,135,131.37 1,148,845.51 94.12 101.21 

 722311 Комуналне таксе за држање животиња 250.00 108.31 250.00 100.00 230.82 

 722312 Комуналне таксе на фирму 730,000.00 696,632.92 700,984.08 96.03 100.62 

 722313 Комуналне таксе за држање моторних,друмских и 
прикљ.возила 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 722314 Комуналне таксе за кор.простора на јавним 
површинама 

50,000.00 36,066.59 26,069.90 52.14 72.28 

 722314 Комуналне таксе за кор.простора на јавним 
површинама -Градишка јесен  

20,000.00 19,126.00 17,602.50 88.01 92.03 

 722315 Комуналне таксе за држање средстава за игру 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 

 722316 Комуналне таксе за приређивање музичког 
програма у угост.објектима 

300.00 300.00 180.00 60.00 60.00 

 722318 Комуналне таксе за коришћење рекламних паноа  50,000.00 28,420.00 44,481.66 88.96 156.52 

 722319 Комунална такса за коришћ.простора за парк. 
моторних, друм.и прикључних возила на 
уређеним и обиљеженим мј. која је за то 
одредила СГ 

350,000.00 340,352.00 341,630.59 97.61 100.38 

 722321 Боравишна такса  15,000.00 10,175.55 13,347.34 88.98 131.17 

 722393 Комунална таксе за држање и коришћење чамаца 
и сплавова на води 

5,000.00 3,850.00 4,164.44 83.29 108.17 

        
2.2.3. 722400 Накнаде по разним основама 5,252,400.00 4,536,877.67 5,710,348.04 108.72 125.87 

 722411 Накнаде за уређење грађевинског земљишта 595,000.00 467,400.87 1,239,304.44 208.29 265.15 

 722424 Накнада за кориштење минералних сировина 45,000.00 38,460.53 35,215.03 78.26 91.56 

 722425 Накнаде за промјену намјене пољ.земљ. 125,000.00 115,307.00 124,390.10 99.51 107.88 

 722435 Накнаде за коришћење шума и шумског 
земљишта-средства за развој неразвијених 
дијелова града остварена продајом шумских 
сортимената 

600,000.00 545,868.09 576,303.96 96.05 105.58 

 722437 Накнада за обављање послова од општег интер.у 
шумама у прив.својини 

50,000.00 39,277.69 39,415.66 78.83 100.35 

 722440 Накнаде за кориштење вода (збир) 170,000.00 162,888.26        
166,960.26  

98.21 102.50 

 722457 Накнада за употребу вјештачких ђубрива и 
хемикалија за заштиту биља 

75,000.00 58,550.50 69,935.08 93.25 119.44 

 722461 Накнада за кор.комуналних добара од општег 
интереса 

1,857,000.00 1,406,092.74 1,831,569.29 98.63 130.26 

 722461 Накнада за кор.комуналних добара од општег 
интереса -   теретна моторна возила 

1,370,000.00 1,374,372.00 1,344,360.00 98.13 97.82 

 722463 Накнада за извађени материјал из водотока 25,000.00 49,645.66 6.38 0.03 0.01 

 722464 Накнада за воде за узгој рибе 200.00 48.67 163.85 81.93 336.66 

 722465 Накнада за воде за индустријске процесе 200.00 212.94 317.37 158.69 149.04 



5.6.2020. године                            „Службени гласник града Градишка“ – број 12/20                                 страна 9 

 722467 Средства за финансирање посебних мјера 
заштите од пожара 

190,000.00 172,410.45 184,523.60 97.12 107.03 

 722491 Концесионе накнаде 150,000.00 106,342.27 97,883.02 65.26 92.05 

        
2.2.4. 722500 Приходи од пружања јавних услуга 1,337,000.00 1,156,943.91 1,398,518.29 104.60 120.88 

 722521 Приходи градских органа управе 560,000.00 438,800.95 604,023.33 107.86 137.65 

 722591 Властити приходи  буџетских кор.града збир) 777,000.00 718,142.96 794,494.96 102.25 110.63 

 722591 Центар за социјални рад 90,000.00 73,138.06 74,296.98 82.55 101.58 

 722591 Гимназија  17,300.00 16,041.00 18,278.23 105.65 113.95 

 722591 Средња стручна и техничка школа 26,400.00 23,050.00 27,734.04 105.05 120.32 

 722591 Техничка школа 32,000.00 29,429.55 20,720.00 64.75 70.41 

 722591 Предшколска установа Лепа Радић 550,000.00 522,276.90 595,987.70 108.36 114.11 

 722591 Завичајни музеј 0.00 150.00 750.00 0.00 500.00 

 722591 Градско позориште Градишка 1,200.00 0.00 2,023.00 168.58 0.00 

 722591 Културни центар 52,000.00 50,052.45 41,185.01 79.20 82.28 

 722591 Туристичка организација 4,300.00 0.00 10,600.00 246.51 0.00 

 722591 Народна библиотека 3,800.00 3,805.00 2,920.00 76.84 76.74 

        
2.3. 723000 Новчане казне  35,100.00 25,155.00 37,159.60 105.87 147.72 

 723118 Одузета имов корист и  средства добијена 
продајом одузетих предмета... 

5.00 0.00 6.00 120.00 0.00 

 723121 Новчане казне изречене у прекршајном поступку 
за прекршаје прописане актом СГ, као и одузета 
имовин. корист у том поступку 

35,095.00 25,155.00 37,153.60 105.87 147.70 

2.4. 729000 Остали непорески приходи  45,000.00 20,253.97 40,076.75 89.06 197.87 

 729124 Остали непорески приходи 45,000.00 20,253.97 40,076.75 89.06 197.87 

        

3. 731000 Грантови 292,700.00 208,880.75 150,066.38 51.27 71.84 

 731112 Текући  грантови од међунар. oрг 57,700.00 0.00 32,365.80 56.09 0.00 

 731211 Текући грантови од правних лица у земљи 15,000.00 6,886.74 16,006.09 106.71 0.00 

 731219 Остали текући грантови из земље 20,000.00 3,000.00 4,120.00 20.60 0.00 

 731222 Капитални грантови од физичких лица у земљи   200,000.00 188,994.01 97,574.49 48.79 0.00 

 731229 Остали капитални грантови из земље  0.00 10,000.00    

        

4. 787200 Трансфери између  различитих јединица  
власти  

1,180,000.00 2,947,693.56 1,112,229.55 94.26 37.73 

 787200 Трансфери између различитих јединица власти 1,180,000.00 1,447,693.56 1,112,229.55 94.26 76.83 

 787200 Трансфери између различитих јединица власти 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 

        

5.a 810000 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1,240,000.00 395,566.00 1,170,852.68 94.42 295.99 

 811100 Примици за пословне објекте и просторе 32,000.00 0.00 32,000.00 100.00 0.00 

 811211 Примици за моторна возила 11,000.00 1,100.00 11,549.24 104.99 0.00 

 813110 Примици за  земљиште 1,196,000.00 183,105.00 1,114,138.44 93.16 0.00 

 814100 Примици од продаје сталне имовине намјењене 
продаји и обустављених пословања 

0.00 210,861.00 12,165.00 0.00 0.00 

 816128 Примици од залиха 1,000.00 500.00 1,000.00 100.00 0.00 
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5b 88000 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ИЗ 
ТРАНС.ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕД.ВЛАСТИ 

0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

 
 

 ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА  НЕФИНАН. ИМОВИНУ (ФОНД 01) 

  
 

       
Таб 3. 

РЕД 
БР. 

КОНТО  О П И С  
 БУЏЕТ ЗА 
2019.ГОД. 
(ПЛАН II) 

ИЗВРШЕЊЕ 
01.01-

31.12.2018. 

ИЗВРШЕЊЕ 
01.01-

31.12.2019. 
ИНДЕКС ИНДЕКС 

1 2 3 4 5 6 7 (6/4) 8 (6/5) 

    БУЏЕТСКИ  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ 
И НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

29,133,400.00 26,475,070.08 28,442,726.64 97.63 107.43 

                

    БУЏЕТСКИ  РАСХОДИ (1.+2.+3.) 21,028,820.00 20,847,243.88 20,921,983.78 99.49 100.36 

                

1. 410000 Текући расходи 20,864,220.00 20,707,566.84 20,783,088.30 99.61 100.36 

1.1. 411000 Бруто плате и накнаде  трошкова запослених  8,029,240.00 7,465,115.42 7,922,594.20 98.67 106.13 

 411100 Бруто плате  трошкова запослених   6,644,600.00 6,210,165.96 6,554,826.96 98.65 105.55 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених 

1,173,150.00 1,070,282.62 1,146,935.43 
97.77 107.16 

 411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 
боловања (бруто) 

139,870.00 135,748.01 156,153.41 
111.64 115.03 

 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 71,620.00 48,918.83 64,678.40 90.31 132.22 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 5,927,905.00 5,682,167.75 6,050,445.18 102.07 106.48 

 412100 Расходи по основу закупа 140,000.00 79,372.59 148,639.17 106.17 187.27 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

772,900.00 731,411.50 766,275.96 
99.14 104.77 

 412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, 
стручна лит.,часописи, дневна штампа,) 

    127,630.00         
119,937.75  

      
125,244.93  98.13 104.42 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене     176,500.00         
168,554.39  

      
180,766.26  

102.42 107.25 

 412500 Расходи за текуће одржавање 173,200.00 153,366.75 165,184.31 95.37 107.71 

 412500 Расходи за текуће одржавање  (објекти друмског 
саобраћаја) 

225,000.00 416,145.07 226,283.18 
100.57 54.38 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 139,670.00 106,170.41 126,320.95 90.44 118.98 

 412700 Расходи за стручне услуге  (рев.и рач.усл.,правне и 
админ.усл., процјене и вјештачења, компјутерске усл.)  

725,955.00 530,114.03 736,811.21 
101.50 138.99 

 412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заш. 
животне средине 

2,172,000.00 2,215,258.78 2,284,573.86 
105.18 103.13 

 412900 Остали непоменути расходи (бруто нак.члановима 
комисија, радних група, одборничке накнаде, 
манифестације, поклони, репрезентација, расх.за бруто 
нак.ван радног односа, уг.о дјелу,  програмске 
активности буџ. кор) 

1,275,050.00 1,161,836.48 1,290,345.35 101.20 111.06 

1.3. 413000 Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 

880,100.00 943,505.25 879,144.25 99.89 93.18 

 413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у 
земљи 

864,800.00 935,516.72 864,041.55 
99.91 92.36 
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 413900 Расходи по основу затезних камата 15,300.00 7,988.53 15,102.70 98.71 189.05 

1.4. 414000 Субвенције 289,000.00 200,640.44 288,979.60 99.99 144.03 

 414100 Субвенције 289,000.00 200,640.44 288,979.60 99.99 144.03 

1.5. 415000 Грантови 1,934,400.00 2,107,521.94 1,907,653.01 98.62 90.52 

 415200 Грантови у земљи  1,934,400.00 2,107,521.94 1,907,653.01 98.62 90.52 

1.6. 416000 Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из 
буџ.града 

3,570,390.00 3,189,288.43 3,534,558.29 
99.00 110.83 

 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града 2,679,390.00 2,348,064.24 2,712,844.35 101.25 115.54 

 416300 Дознаке пружиоцима услуга социјалне заштите 692,000.00 652,901.58 633,758.20 91.58 97.07 

 416300 Суфинансирање превоза ученика  193,000.00 188,322.61 187,955.74 97.39 99.81 

 416300 Остале дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета општине и градова 

6,000.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 

1.7. 418100 Расходи по основу камата на зајмове примљене од 
ентитета 

123,000.00 120,880.30 113,056.80 91.92 93.53 

1.8. 418200 Расходи из трансакција размјене између јединица 
власти 

6,030.00 5,370.18 5,973.34 
99.06 111.23 

1.9. 418400 Расходи из транс.размјене унутар исте јединице 
власти 

6,078.00 2,466.00 4,159.00 
68.43 168.65 

1.10. 419100 Расходи по судским рјешењима  98,077.00 990,611.13 76,524.63 78.03 7.72 

2. 487000 Трансфери између различитих јединица власти 154,600.00 139,677.04 138,895.48 89.84 99.44 

 487200 Трансфери између различитих јединица власти (фонд 
солид)) 

14,300.00 5,426.28 12,272.60 
85.82 226.17 

 487200 Трансфери ентитету 5,900.00 9,757.12 944.20 16.00 9.68 

 487300 Трансфери јединицама локaлне самоуправе 12,400.00 4,661.66 9,527.56 76.84 204.38 

 487400 Трансфери између  различитих  јединица власти 122,000.00 119,831.98 116,151.12 95.21 96.93 

3. ***** Буџетска резерва 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

             

    ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 8,104,580.00 5,627,826.20 7,520,742.86 92.80 133.63 

             

4. 510000 Издаци за нефинансијску имовину 8,104,230.00 5,627,826.20 7,520,392.86 92.80 133.63 

4.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 7,734,770.00 5,048,443.78 7,068,022.78 91.38 140.00 

 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 
(стамбени објекти и остали обј., спортско-рекреативни, 
саобраћајни објекти) 

3,239,000.00 3,644,638.25 3,078,106.66 95.03 84.46 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката (стамбених и ост објекти, 
спортско-рекреативних, саоб.обј.и др.) 

3,070,150.00 1,014,634.15 2,689,238.07 87.59 265.05 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 524,520.00 147,596.74 527,138.54 100.50 357.15 

 511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 4,500.00 0.00 2,450.00 54.44 0.00 

 511700 Издаци за немат.произ.имовину (израда просторно пл.и 
пројектне док.) 

896,600.00 241,574.64 771,089.51 86.00 319.19 

4.2. 512100 Издаци за драгоцјености 1,200.00 0.00 1,200.00 100.00 0.00 

4.2. 513000 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 240,000.00 203,297.84 335,413.50 139.76 164.99 

 513100 Издаци за прибављање земљишта (рј.имовинско-
правних односа) 

240,000.00 198,972.20 335,413.50 139.76 168.57 

 513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 0.00 4,325.64 0.00 0.00 0.00 

4.3. 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, 
амбалаже и др. 

128,260.00 376,084.58 115,756.58 90.25 30.78 
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 581200 Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са 
другим буџетским корисницима исте јединице 
власти 

350.00 0.00 350.00 100.00 0.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таб 4.

РЕД 

БР.
КОНТО О П И С 

 БУЏЕТ ЗА 

2019.ГОД. 

(ПЛАН II)

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01-

31.12.2018.

ИЗВРШЕЊЕ 

01.01-

31.12.2019.

ИНДЕКС ИНДЕКС

1 2 3 4 5 6 7 (6/4) 8 (6/5)

ФИНАНСИРАЊЕ (I+II+III+IV ) 709,600.00          (1,992,683.05)     516,059.33       72.73          (25.90)            

I НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (1-2)
(2,490,000.00)      (102.16)               (2,406,072.94)   

96.63          2,355,200.61  

1. 900000 Примици од финансијске имовине 10,000.00 6,897.84 93,927.06 939.27        1,361.69         

911400 Примици од наплате датих зајмова 10,000.00 6,897.84 6,225.84 62.26          90.26              

918192 Остали примици од финансијске имовине из трансакција са 

ентитетом.
-                       -                      87,701.22         -              -                 

2. 610000 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2,500,000.00 7,000.00 2,500,000.00 100.00        35,714.29       

II НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (1-2) -2,748,000.00 -3,239,374.52 -2,745,012.49 99.89          84.74              

1. 920000  Примици од  краткорочног и дуг.задуживања 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. 620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 2,748,000.00 3,239,374.52 2,745,012.49 99.89          84.74              

621300 Издаци за отплату главница примљених зајмова у земљи 1,649,000.00 1,605,895.89 1,648,076.12 99.94          102.63            

628100 Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти 1,099,000.00 1,633,478.63 1,096,936.37 99.81          67.15              

III З ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ ( 1-2 ) 43,600.00            (11,112.27)          (55,337.94)        (126.92)       497.99            

1. 930000 I Остали примици 337,200.00          190,029.68         245,944.53       72.94          129.42            

931000 Остали примици 197,000.00 119,349.40 156,052.32 79.21          130.75            

938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица 

власти
140,200.00          70,680.28           89,892.21         

64.12          127.18            

2. 630000 II Остали издаци 293,600.00          201,141.95         301,282.47       102.62        149.79            

631000 Остали  издаци 154,200.00 115,545.79 148,851.47 96.53          128.82            

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 

власти
139,400.00 85,596.16 152,431.00

109.35        178.08            

РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV *** Неутрошена средства из претходне године 5,904,000.00       1,257,905.90      5,722,482.70    96.93          454.92            

ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ  - ФИНАНСИРАЊЕ (ФОНД 01)
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ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА ЗА ПРЕИОД 01.01 - 31.12. 2019.ГОД. (ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА) - ФОНД 01 

 

       
Таб 5 

РЕД. 
БР. 

КОНТО  О П И С  
 БУЏЕТ ЗА 
2019.ГОД. 
(ПЛАН II) 

ИЗВРШЕЊЕ 
01.01-

31.12.2018. 

ИЗВРШЕЊЕ 
01.01-

31.12.2019. 
ИНДЕКС ИНДЕКС 

1 2 3 4 5 6 7 (6/4) 8 (6/5) 

  

  

С В Е У К У П Н О  34,675,000.00 29,922,586.55 33,989,021.60 98.02 113.59 

I   
Назив и број потрошачке јединице: СТРУЧНА 
СЛУЖБА СГ 110                                                                                                                

376,000.00 447,409.52 375,107.06 99.76 83.84 

1. 410000 
ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ   376,000.00 447,409.52 375,107.06 99.76 83.84 

1.1. 
412900 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
316,000.00 387,409.52 315,107.06 99.72 81.34 

 
412900 Расходи за бруто накнаде члановима комисија         

27,000.00  
58,067.75           

26,865.60  
99.50 46.27 

 

412900 Расходи за бруто накнаде градским 
одборницима, члановима комисија и радних 
група 

      
289,000.00  

288,178.03         
288,241.46  

99.74 100.02 

1.2. 415000 Грантови 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00 100.00 

 
415200 Текући грантови политичким организацијама и 

удруж. 
60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00 100.00 

 
       

II 
  Назив и број потрошачке јединице   СЛУЖБА 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА    120                                                                                                        
10,095,150.00 6,700,059.34 9,792,123.68 97.00 146.15 

1. 
410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ    922,000.00 1,848,055.63 1,007,265.54 109.25 54.50 

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

677,000.00 490,402.74 727,438.16 107.45 148.33 

 412500 Расходи за текуће одржавање (Цивилна 
заштита) 

5,000.00 5,229.64 4,184.90 83.70 80.02 

 412700 Расходи за стручне услуге - обуке (Цивилна 
заштита) 

2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 412700 Расходи за стручне услуге (информисање и 
медији, штампање, расходи за правне и 
админ.услуге)  

350,000.00 227,657.93 398,095.20 113.74 174.87 

 412900 Остали непоменути расходи (репрезентација, 
пријеми, манифестације) 

320,000.00 257,515.17 325,158.06 101.61 126.27 

1.2. 415000 Грантови 100,000.00 318,777.95 139,978.88 139.98 43.91 

 415200 Грантови у земљи (тек.грантови орг.и удр.у 
области економске и привредне сарадње, 
остали тек. гран. у земљи) 

        
35,000.00  

       
174,839.02  

          
41,219.25  

117.77 23.58 

 415200 Грантови у земљи  (капитални)         
65,000.00  

       
143,938.93  

98,759.63 151.94 68.61 

1.3. 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета града -подршка наталитету (поклон 
честитка за новорођено дијете) 

58,000.00 57,400.00 59,900.00 103.28 104.36 

 416100 Помоћ појединцима (за поплаве и остале 
једнократне помоћи) 

30,000.00 28,435.59 32,693.06 108.98 114.97 

1.4. 419100 Расходи по судским рјешењима  57,000.00 953,039.35 47,255.44 82.90 4.96 

2. 487200 Трансфери између различитих јединица 
власти 

2,000.00 0.00 2,000.00 100.00 0.00 

3. 487300 Трансфери јед локалне самоуправе 8,400.00 2,000.00 8,375.00 99.70 418.75 

4. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 6,652,750.00 4,842,003.71 6,268,098.90 94.22 129.45 
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4.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовину 6,355,100.00 4,351,108.90 5,879,089.23 92.51 135.12 

 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објеката -Агрозона - из средстава кредита 

1,464,500.00 1,035,565.38 1,464,434.63 100.00 141.41 

 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објеката -Агрозона 

687,500.00 0.00 652,020.02 94.84 0.00 

 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објеката (ЕИБ)   

592,000.00 0.00 592,584.73 100.10 0.00 

 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објеката (стамбени и остали обј., спортско-
рекреативни, саобраћајни објекти и др.)  

490,000.00 2,479,685.83 364,621.28 74.41 14.70 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 
(стамбених и ост објекта, спортско-
рекреативних, саоб.обј.и др.)  

1,084,000.00 550,867.17 1,090,510.72 100.60 197.96 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 
(суфинансирање МЕГ пројекта)  

140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 511200 Адаптација водоторња у Жеравици 777,700.00 222,340.52 777,659.48 99.99 349.76 

 511200 Адаптација канализационе мреже 898,350.00 0.00 716,242.37 79.73 0.00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме  10,450.00 0.00 10,416.00 99.67 0.00 

 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину  210,600.00 62,650.00 210,600.00 100.00 336.15 

4.2. 513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 240,000.00 198,972.20 335,413.50 139.76 168.57 

 513100 Издаци за прибављање земљишта 
(рј.имовинско-правних односа)  

240,000.00 198,972.20 335,413.50 139.76 168.57 

4.3. 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, 
амбалаже и др. (Цивилна заштита) 

4,100.00 7,075.44 49.95 1.22 0.71 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара 53,550.00 284,847.17 53,546.22 99.99 18.80 

4.4. 611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу 
(спортска дворана) -из кредита 

2,500,000.00 7,000.00 2,500,000.00 100.00 ######## 

4.5. 631300 Издаци по основу аванса у земљи 10,000.00 1,000.00 6,384.24 63.84 638.42 

        

  ******  БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА                                                                                                             10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

           

III   Назив и број потрошачке јединице: 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 130                                                                                                 

1,446,530.00 841,965.98 1,466,932.83 101.41 174.23 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 855,530.00 731,289.85 867,714.66 101.42 118.66 

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

850,000.00 725,919.67 862,183.34 101.43 118.77 

 412100 Расходи по основу закупа 140,000.00 79,372.59 148,639.17 106.17 187.27 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и тран.услуга 

445,000.00 432,802.08 464,610.70 104.41 107.35 

 412300 Расходи за режијски материјал 
(канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, 
дневна штампа) 

60,000.00 55,459.77 60,990.52 101.65 109.97 

 412500 Расходи за текуће одржавање (зграда, опрема) 70,000.00 56,932.74 71,473.53 102.11 125.54 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 
(гориво) 

55,000.00 47,405.38 51,524.53 93.68 108.69 

 412700 Расходи за стручне услуге  (рев.и 
рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и 
вјештачења, компјутерске усл.)  

70,000.00 45,239.39 59,331.86 84.76 131.15 
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 412900 Расходи за стручно усавршавње запослених 
(стручни испит, семинари)   

10,000.00 8,707.72 5,613.03 56.13 64.46 

 418200 Расходи из трансакције размјене између 
јединица власти 

5,530.00 5,370.18 5,531.32 100.02 103.00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 591,000.00 110,676.13 599,218.17 101.39 541.42 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме   397,000.00 67,375.10 403,514.97 101.64 598.91 

 511700 Издаци за рачунарске програме 156,000.00 9,000.00 161,811.00 103.73 1,797.90 

 513700 Издаци за лиценце 0.00 4,325.64 0.00 0.00 0.00 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвен., 
амбалаже и др. 

38,000.00 29,975.39 33,892.20 89.19 113.07 

        

IV   Назив и број потрошачке јединице:     
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ   140                                                                                                  

5,607,300.00 5,439,234.12 5,587,378.94 99.64 102.72 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ   5,413,000.00 5,292,941.21 5,385,052.51 99.48 101.74 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 5,253,000.00 5,150,835.86 5,225,969.78 99.49 101.46 

 411100 Расходи за бруто плате запослених 4,400,000.00 4,316,224.02 4,357,546.11 99.04 100.96 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених по основу рада  

715,000.00 701,623.97 713,406.48 99.78 101.68 

 411300 Расходи за накнаду плата запослених за 
вријеме боловања (бруто) 

91,000.00 94,222.64 110,864.52 121.83 117.66 

 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 
(бруто) 

47,000.00 38,765.23 44,152.67 93.94 113.90 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

160,000.00 142,105.35 159,082.73 99.43 111.95 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 
(смјештај) 

10,000.00 8,564.59 9,262.36 92.62 108.15 

 412700 Расходи за стручне услуге (расходи за услуге 
фин.посредовања, расходи за услуге 
осигурања) 

66,000.00 57,286.22 63,864.46 96.76 111.48 

 412900 Остали непоменути расходи -расходи за бруто 
нак.за рад ван радног односа (волонтери, 
уговору о дјелу,поврем.и прив.послови) 

84,000.00 76,254.54 85,955.91 102.33 112.72 

2. 487200 Трансфери између различитих јединица 
власти 

12,300.00 5,426.28 10,272.60 83.52 189.31 

3. 630000 Остали издаци 182,000.00 140,866.63 192,053.83 105.52 136.34 

 631000 Издаци по основу пореза на додату вриједност  114,000.00 87,064.73 115,860.26 101.63 133.07 

 638000 Остали издаци из трансакција између или 
унутар јединица власти (Накнаде плата за 
вријеме боловања) 

68,000.00 53,801.90 76,193.57 112.05 141.62 

        

V   Назив и број потрошачке јединице:   
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ПОЉОПРИВРЕДУ 150                                                                                                             

503,200.00 383,062.40 440,180.65 87.48 114.91 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  (1.1.+1.2.) 429,000.00 343,757.19 407,609.58 95.01 118.57 

 412700 Расходи за стручне услуге (штампање, 
објављивање огласа, ) 

7,000.00 6,950.45 8,753.65 125.05 125.94 

 412900 Остали некласификовани расходи 
(манифестације, едукације, репрезентација) 

18,500.00 32,991.48 23,983.48 129.64 72.70 

1.1. 414000 Субвенције 279,000.00 198,832.53 283,572.45 101.64 142.62 

 414100 Средства за подршку развоју пољопривреде 159,000.00 124,297.24 114,782.61 72.19 92.35 

 414100 Средства за подршку развоју предузетништва 120,000.00 74,535.29 146,564.37 122.14 196.64 
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 414100 Средства за подршку развоју предузетништва - 
Подстицаји економском развоју и запошљавању 
у партнерству са МЕГ пројектом 

0.00 0.00 22,225.47 0.00 0.00 

1.2. 415000 Грантови 124,500.00 104,982.73 91,300.00 73.33 86.97 

 415200 Текући грантови јавним нефинан.субјектима 50,000.00 27,982.73 16,800.00 33.60 60.04 

 415200 Текући грантови јавним нефинан.субјектима 
(Помоћ ЈП Противградна превентива) 

74,500.00 74,500.00 74,500.00 100.00 100.00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 60,000.00 39,305.21 18,387.72 30.65 46.78 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме   20,000.00 11,932.83 18,387.72 91.94 154.09 

 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 
(земљишна основа) 

40,000.00 27,372.38 0.00 0.00 0.00 

 631200 Издаци по основу депозита и кауција 14,200.00 0.00 14,183.35 99.88 0.00 

        

VI   Назив и број потрошачке јединице:  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ   
160                                                                                                                          

1,920,100.00 1,946,819.14 1,889,636.31 98.41 97.06 

1.  ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ   (1.1.+1.2.+1.3.) 1,918,900.00 1,946,819.14 1,888,436.31 98.41 97.00 

 412900 Мртвозорство 36,000.00 35,953.04 36,401.32 101.11 101.25 

 414100 Субвенције (водне услуге) 10,000.00 1,807.91 5,407.15 54.07 299.08 

1.1. 415200 Грантови у земљи 1,315,900.00 1,312,318.83 1,283,611.08 97.55 97.81 

 415200 Текући грантови спортским организацијама и 
удружењима 

      
427,000.00  

       
387,549.40  

        
428,376.80  

100.32 110.53 

 415200 Текући грантови културним организацијама и 
дјелатн 

      
103,800.00  

       
106,491.33  

        
107,768.17  

103.82 101.20 

 415200 Помоћ ЈП "Радио Градишка" 236,500.00 232,992.00         
236,491.99  

100.00 101.50 

 415200 Помоћ ОО Црвеног крста  95,000.00 79,999.26           
94,999.92  

100.00 118.75 

 415200 Помоћ Међуопштинској организацији слијепих и 
слабовидних 

14,400.00 14,400.00           
14,400.00  

100.00 100.00 

 415200 Помоћ Удружење  пензионера 90,000.00 90,000.00           
90,000.00  

100.00 100.00 

 415200 Помоћ Међуопштинском удружењу глувих и 
наглувих 

14,400.00 14,400.00           
14,400.00  

100.00 100.00 

 415200 Помоћ  Удружењу Добровољних давалаца крви 0.00 15,000.00                     -    0.00 0.00 

 
415200 

Помоћ Удружењу за помоћ ментално 
нед.развијеним лицима 

22,000.00 21,999.63           
21,999.96  

100.00 100.00 

 
415200 

Помоћ Удружењу родитеља дјеце са аутизмом 
"Дуга" 

10,000.00 9,996.00            
9,999.96  

100.00 100.04 

 415200 Помоћ Савезу инвалида рада  14,400.00 14,400.00           
14,400.00  

100.00 100.00 

 415200 Помоћ Међуопштинском удружењу цивилних 
жртава рата 

14,400.00 14,400.00           
14,400.00  

100.00 100.00 

 415200 Подршка пројеката невладиних организација  8,000.00 9,290.00            
2,840.00  

35.50 30.57 

 415200 Помоћ Удружењу иноватора  5,000.00 4,992.00            
4,999.92  

100.00 100.16 

 415200 Помоћ Удружењу параплегичара   12,000.00 12,000.00           
12,000.00  

100.00 100.00 

 415200 Помоћ Удружењу ампутираца Удас 12,000.00 12,000.00           
12,000.00  

100.00 100.00 

 415200 Помоћ Удружењу родитеља са четверо и више 
дјеце 

5,000.00 4,500.00            
4,999.92  

100.00 111.11 

 415200 Помоћ Удружењу самохраних родитеља  5,000.00 4,500.00            
4,999.92  

100.00 111.11 
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 415200 Помоћ Удружењу Рома  5,000.00 4,992.00            
4,999.92  

100.00 100.16 

 415200 Помоћ Удружењу Црногораца 5,000.00 4,992.00            
4,999.92  

100.00 100.16 

 415200 Помоћ Удружењу Пољака 5,000.00 4,992.00            
4,999.92  

100.00 100.16 

 415200 Удружење Украјинаца општине Градишка 
Верховена 

5,000.00 4,992.00            
4,999.92  

100.00 100.16 

 415200 Подршка пројеката  омладинским 
организацијама 

        
20,000.00  

        
10,000.00  

          
22,595.50  

112.98 225.96 

 415200 Остале помоћи непрофитним организацијама       
107,000.00  

        
93,441.29  

        
117,772.68  

110.07 126.04 

 415200 Дом здравља          
80,000.00  

        
79,999.92  

          
34,166.66  

42.71 42.71 

1.2. 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета града 

364,000.00 408,416.75 375,061.02 103.04 91.83 

 416100 Програм осигурања пензионера до 
65.год.старости 

65,000.00 64,999.92 64,999.92 100.00 100.00 

 416100 Стипендије       
185,000.00  

       
228,220.00  

        
182,320.00  

98.55 79.89 

 416100 Награде за успјешне ученике и просвјетне 
раднике 

        
10,000.00  

          
6,880.80  

           
7,669.43  

76.69 111.46 

 416100 Осигурање неосигураних лица и помоћ у 
набавци лијекова 

        
10,000.00  

          
9,207.60  

          
10,363.62  

103.64 112.56 

 416100 Помоћ ромској популацији         
12,000.00  

        
13,912.20  

           
8,248.00  

68.73 59.29 

 416100 Помоћ ромској популацији -СТАРТ ромске куће 
                  -                      -   

          
22,208.76  

0.00 0.00 

 416100 Остале помоћи појединцима         
70,000.00  

        
79,196.23  

          
76,251.29  

108.93 96.28 

 416100 Остале помоћи појединцима (помоћ за 
вантјeлесну оплодњу) 

10,000.00 4,000.00 1,000.00 10.00 25.00 

 416100 Остале помоћи појединцима (подршка 
волонтеризму) 

2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 100.00 

1.3. 416300 Дознаке пружиоцима услуга који се 
исплаћују из буџета Републике, општина и 
градова 

193,000.00 188,322.61 187,955.74 97.39 99.81 

 416300 Суфинансирање превоза ученика 
одр.категорија  

170,000.00 173,855.21 165,318.24 97.25 95.09 

 416300 Суфинансирање превоза дјеце са посебним 
потребама и  тр.исхране 

23,000.00 14,467.40 22,637.50 98.42 156.47 

2. 512100 Издаци за драгоцјености 1,200.00 0.00 1,200.00 100.00 0.00 

 
 

VII   Назив и број потрошачке јединице:   ОДЈЕЉЕЊЕ 
ЗА  КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ   170                                                                                       

2,831,130.00 3,013,351.50 2,821,861.47 99.67 93.65 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ   2,391,130.00 2,634,538.85 2,513,257.04 105.11 95.40 

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 2,391,130.00 2,634,538.85 2,513,257.04 105.11 95.40 

 412500 Расходи за текуће одржавање  (објекти друмског 
саобраћаја) 

225,000.00 416,145.07 226,283.18 100.57 54.38 

 412700 Расходи за услуге израде пројектне документације 
(технички пр) 

4,130.00 3,135.00 2,400.00 58.11 76.56 

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

2,162,000.00 2,215,258.78 2,284,573.86 105.67 103.13 
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2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 440,000.00 378,812.65 308,604.43 70.14 81.47 

2.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовиму 440,000.00 378,812.65 308,604.43 70.14 81.47 

 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 
(зграде за непрофитно становање) 

5,000.00 125,513.14 4,446.00 88.92 3.54 

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

145,000.00 199,183.22 84,236.93 58.09 42.29 

 511300 Издаци за набавку комуналне опреме 0.00 0.00 5,756.40 0.00 0.00 

 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 
(израда пројектне док)  

290,000.00 54,116.29 214,165.10 73.85 395.75 

        

VIII   Назив и број потрошачке јединице:   ОДЈЕЉЕЊЕ 
ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ГРАЂЕЊЕ   165                                                                                         

255,000.00 124,530.95 217,546.72 85.31 174.69 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ   55,000.00 36,094.98 33,033.31 60.06 91.52 

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 55,000.00 36,094.98 33,033.31 60.06 91.52 

 412700 Расходи за стручне услуге (услуге израде пројектне 
документације, технички пријеми, катастарски 
планови, трошкови успостављања и одржавања 
јединственог просторно-информационог ГИС 
система) 

45,000.00 36,094.98 33,033.31 73.41 91.52 

 412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина, 
заштите животне средине и унапређење  енергетске 
ефикасности (чишћење јавних површина,  уређење 
простора, подршка пројектима из области 
енерг.ефикасности)  

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 200,000.00 88,435.97 184,513.41 92.26 208.64 

2.1. 511000 Издаци за произведену сталну имовиму 200,000.00 88,435.97 184,513.41 92.26 208.64 

 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 
(израда просторно планске докум.) 

      
200,000.00  

        
88,435.97  

        
184,513.41  

92.26 208.64 

 
 

IX   Назив и број потрошачке јединице: 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ 
ЗАШТИТУ   180                                                                                                                

443,200.00 430,930.54 441,769.40 99.68 102.52 

1.  ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 436,190.00 430,930.54 434,024.00 99.50 100.72 

 412700 Расходи за стручне услуге (штампање 
Монографије) 

21,300.00 12,269.94 18,720.00 87.89 152.57 

 416000 Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују 
из буџета Републике, општина и градова 

273,890.00 278,660.60 274,304.00 100.15 98.44 

 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова - Текуће помоћи 
породицама палих бораца, РВИ и ЦЖР (Програм 
борачко инв.заш.и заш-цивилних жртава рата) 

273,890.00 278,660.60 274,304.00 100.15 98.44 

 415200 Грантови у земљи 141,000.00 140,000.00 141,000.00 100.00 100.71 

 415200 Борачка организација 55,000.00 50,000.00 55,000.00 100.00 110.00 

 415200 Удружење ратних војних инвалида 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00 100.00 

 415200 ОО Субнор 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 100.00 

 415200 ОО породица погинулих и заробљених  бораца 38,000.00 38,000.00 38,000.00 100.00 100.00 

 415200 Удружење учесника отаџбинског рата са ПТСП 
Јединство 

12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00 100.00 



5.6.2020. године                            „Службени гласник града Градишка“ – број 12/20                                 страна 19 

 415200 Помоћ Удружењу жена жртава рата РС 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 100.00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 7,010.00 0.00 7,745.40 110.49 0.00 

 511300 Издаци за набавку опреме (јарболи и заставе) 7,010.00 0.00 7,001.28 99.88 0.00 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвен., 
амбалаже и др. 

0.00 0.00 744.12 0.00 0.00 

        

X   Назив и број потрошачке јединице: ОСТАЛА 
БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА   190                                                                                                      

3,992,000.00 4,520,988.13 3,956,607.62 99.11 87.52 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  (1.1.+1.2.+1.3+1.4.) 1,231,000.00 1,267,370.74 1,207,135.20 98.06 95.25 

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 700.00 136.14 625.74 89.39 459.63 

 412900 Остали непоменути расходи  700.00 136.14 625.74 89.39 459.63 

1.2. 413000 Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 

879,800.00 943,491.09 879,054.45 99.92 93.17 

 413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у 
земљи 

864,800.00 935,516.72 864,041.55 99.91 92.36 

 413900 Расходи по основу затезних камата 15,000.00 7,974.37 15,012.90 100.09 188.26 

 415200 Грант  - КП Топлана 192,000.00 165,291.43 190,763.05 99.36 115.41 

1.3. 418000 Расходи финансирања, други финансијски 
трошкови, и расходи трансакција размјене  
између или унутар јединица власти 

123,500.00 120,880.30 113,498.82 91.90 93.89 

 418100 Расходи по основу камата на зајмове примљене 
од ентитета 

123,000.00 120,880.30 113,056.80 91.92 93.53 

 418200 Расходи из трансакција размјене између јединица 
власти 

500.00 0.00 442.02 88.40 0.00 

1.4. 419000 Расходи по судским рјешењима  35,000.00 37,571.78 23,193.14 66.27 61.73 

 419100 Расходи по судским рјешењима  35,000.00 37,571.78 23,193.14 66.27 61.73 

2. 487000 Трансфери између различитих јединица 
власти 

9,900.00 12,418.78 2,096.76 21.18 16.88 

 487200 Трансфери ентитету 5,900.00 9,757.12 944.20 16.00 9.68 

 487300 Трансфери јединицама локaлне самоуправе 4,000.00 2,661.66 1,152.56 28.81 43.30 

3. 620000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 2,748,000.00 3,239,374.52 2,745,012.49 99.89 84.74 

 621300 Издаци за отплату главница примљених зајмова у 
земљи  

1,649,000.00 1,605,895.89 1,648,076.12 99.94 102.63 

 628100 Издаци за отплату дугова према другим 
јединицама власти 

1,099,000.00 1,633,478.63 1,096,936.37 99.81 67.15 

4. 631900 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ  3,100.00 1,824.09 2,363.17 76.23 129.55 

        
        

XII   Назив и број потрошачке јединице:    
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ   220                                                                                                 

10,000.00 3,260.93 4,287.09 42.87 131.47 

 412700 Расходи за остале стручне услуге (Трошкови 
узорковања намирница) 

5,000.00 923.50 2,105.22 42.10 227.96 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвен., 
амбалаже и др. 

5,000.00 2,337.43 2,181.87 43.64 93.34 

        

XIII   Назив и број потрошачке јединице:   
ЈЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ  221                                                                                            

1,000.00 1,145.00 810.00 81.00 70.74 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 1,000.00 1,145.00 810.00 81.00 70.74 

 412900 Остали непоменути расходи (расходи за стручно 
усавршавње запослених -котизације, 
стр.усавршавање , семинари)   

1,000.00 1,145.00 810.00 81.00 70.74 
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XIV   Назив и број организационе јединице:  МЈЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ    230                                                                                                             

79,500.00 79,103.38 79,173.38 99.59 100.09 

1. 410000 ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 79,500.00 79,103.38 79,173.38 99.59 100.09 

 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 79,500.00 79,103.38 79,173.38 99.59 100.09 

 412900 Остали непоменути расходи (расходи за бруто 
нак.за рад ван радног односа)   

79,500.00 79,103.38 79,173.38 99.59 100.09 

        

XV   Назив и број организационе јединице: 
ПРОФ.ВАТРОГ.ЈЕДИНИЦА  125                                                                                                                                  

68,000.00 87,577.63 54,821.12 80.62 62.60 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 42,000.00 31,631.84 32,318.06 76.95 102.17 

1.1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 42,000.00 31,631.84 32,318.06 76.95 102.17 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 9,000.00 8,613.24 8,036.23 89.29 93.30 

 412500 Расходи за текуће одржавање 14,000.00 10,800.74 10,349.79 73.93 95.82 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( гориво) 12,000.00 7,180.38 9,250.04 77.08 128.82 

 412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавње 
запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез., 
и др.)   

7,000.00 5,037.48 4,682.00 66.89 92.94 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 26,000.00 55,945.79 22,503.06 86.55 40.22 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 6,000.00 8,665.60 4,396.90 73.28 50.74 

 511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, 
амбалаже и др. 

18,000.00 47,280.19 18,106.16 100.59 38.30 

        

XVI   Назив и број организационе јединице:   
ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД    300                                                                                                     

668,700.00 571,738.00 639,154.30 95.58 111.79 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 638,700.00 565,850.99 612,916.11 95.96 108.32 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 567,000.00 511,351.14 551,452.68 97.26 107.84 

 411100 Расходи за бруто плате 454,000.00 421,329.64 448,478.27 98.78 106.44 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених 

93,000.00 79,525.25 87,974.30 94.60 110.62 

 411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 
боловања (бруто) 

14,000.00 8,903.45 11,181.83 79.87 125.59 

 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 
(бруто) 

6,000.00 1,592.80 3,818.28 63.64 239.72 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 69,900.00 52,829.69 60,175.63 86.09 113.90 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

31,400.00 26,340.64 28,024.82 89.25 106.39 

 412300 Расходи за режијски материјал 
(канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, 
дневна штампа,) 

8,000.00 5,325.46 6,230.71 77.88 117.00 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 1,000.00 239.92 475.30 47.53 198.11 

 412500 Расходи за текуће одржавање 5,000.00 2,609.73 4,224.07 84.48 161.86 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 5,000.00 3,720.73 4,122.51 82.45 110.80 
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 412700 Расходи за стручне услуге 
(усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и 
медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., 
процјене и вјештачења, компјутерске усл., остале)  

6,000.00 4,303.54 4,651.24 77.52 108.08 

 412900 Остали непоменути расходи (стручно 
усавршавање запослених, бруто нак.ван радног 
односа, репрез., и др.)   

13,500.00 10,289.67 12,446.98 92.20 120.97 

1.3. 415200 Грантови у земљи 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00 

1.4. 413900 Расходи по основу затезних камата 300.00 14.16 89.80 29.93 634.18 

1.5. 418400 Расходи из транс.размјене унутар исте 
јединице власти 

500.00 656.00 198.00 39.60 30.18 

3. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 9,000.00 4,518.49 8,322.26 92.47 184.18 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката  

3,000.00 0.00 2,808.00 93.60 0.00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 3,000.00 2,995.00 2,973.04 99.10 99.27 

 511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 2,500.00 0.00 2,450.00 98.00 0.00 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, 
амбалаже и др. 

500.00 1,523.49 91.22 18.24 5.99 

4. 630000 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 21,000.00 1,368.52 17,915.93 85.31 1,309.15 

 638000 Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти (Накнаде плата за вријеме 
боловања) 

21,000.00 1,368.52 17,915.93 85.31 1,309.15 

        

XVII   Назив и број организационе јединице:   
ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 301                                                                                               

2,800,300.00 2,370,836.93 2,743,017.37 97.95 115.70 

1. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 25,600.00 18,101.07 21,442.78 83.76 118.46 

 412900 Остали непоменути расходи (комисије)   25,600.00 18,101.07 21,442.78 83.76 118.46 

3. 416000 Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују 
из буџета Републике, општина и градова 

2,651,500.00 2,228,052.88 2,604,644.47 98.23 116.90 

 416100 Текуће дознаке корисницима соц.заштите 
(штићеницима) које се исплаћују од стране 
установа социјалне заштите 

1,953,500.00 1,575,151.30 1,970,886.27 100.89 125.12 

 416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 692,000.00 652,901.58 633,758.20 91.58 97.07 

 416300 Остале дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета општине и градова - учешће у 
имплементацији пројектних активности 

6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. 487400 Трансфери између  различитих  јединица 
власти 

122,000.00 119,831.98 116,151.12 95.21 96.93 

5. 511000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1,200.00 0.00 779.00 64.92 0.00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1,000.00 0.00 779.00 77.90 0.00 

 511600 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, 
амбалаже и др. 

200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        

XVIII   Назив и број организационе јединице: ЈАВНА 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЛЕПА РАДИЋ 400                                                                                          

1,508,000.00 1,367,211.97 1,503,018.35 99.67 109.93 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1,461,500.00 1,337,506.99 1,449,009.51 99.15 108.34 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 1,202,000.00 1,096,749.52 1,182,918.89 98.41 107.86 

 411100 Расходи за бруто плате 1,026,000.00 940,450.86 1,008,495.14 98.29 107.24 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених 

150,000.00 128,954.03 146,716.89 97.81 113.77 

 411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 20,000.00 22,225.83 22,488.28 112.44 101.18 
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боловања (бруто) 

 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 
(бруто) 

6,000.00 5,118.80 5,218.58 86.98 101.95 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 259,000.00 240,757.47 266,090.62 102.74 110.52 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

50,000.00 45,625.70 46,292.54 92.59 101.46 

 412300 Расходи за режијски материјал 
(канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, 
дневна штампа) 

13,000.00 11,735.85 12,637.73 97.21 107.68 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене (храна) 134,000.00 127,298.94 143,087.14 106.78 112.40 

 412500 Расходи за текуће одржавање 12,000.00 12,395.98 12,143.64 101.20 97.96 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 5,000.00 3,472.11 4,724.62 94.49 136.07 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, 
усл.осиг,инфор. и медији, рев.и рач.усл.,правне и 
админ.усл) 

17,500.00 13,907.93 18,478.00 105.59 132.86 

 412900 Остали непоменути расходи (стручно 
усавршавање запослених, бруто нак.ван радног 
односа, репрез., и др.)   

27,500.00 26,320.96 28,726.95 104.46 109.14 

 418400 Расходи из транс.размјене унутар исте 
јединице власти 

500.00 462.00 360.00 72.00 77.92 

4. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 11,500.00 9,942.10 10,975.82 95.44 110.40 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката  

0.00 3,580.00 0.00 0.00 0.00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 10,000.00 8,726.43 9,370.10 93.70 107.38 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, 
амбалаже и др. 

1,500.00 1,215.67 1,605.72 107.05 132.09 

5. 630000 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 35,000.00 19,300.88 42,673.02 121.92 221.09 

 638000 Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти (Накнаде плата за вријеме 
боловања) 

35,000.00 19,300.88 42,673.02 121.92 221.09 

        

XIX   Назив и број организационе јединице: 
ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ 510                                                                                                          

309,750.00 308,442.19 305,273.60 98.55 98.97 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 301,580.00 277,469.29 298,779.30 99.07 107.68 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 224,650.00 209,177.74 219,482.03 97.70 104.93 

 411100 Расходи за бруто плате 182,000.00 173,400.12 180,303.18 99.07 103.98 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених 

40,000.00 35,777.62 36,538.09 91.35 102.13 

 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 
(бруто) 

2,650.00 0.00 2,640.76 99.65 #DIV/0! 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 76,930.00 68,291.55 79,217.27 102.97 116.00 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

9,000.00 7,872.44 7,858.58 87.32 99.82 

 412300 Расходи за режијски материјал 
(канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, 
дневна штампа,) 

3,030.00 1,237.27 2,728.19 90.04 220.50 

 412500 Расходи за текуће одржавање 6,000.00 3,658.41 4,901.89 81.70 133.99 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( 
дневнице, гориво) 

14,000.00 11,137.08 13,224.36 94.46 118.74 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред, 
усл.осиг,инфор. и медији, рев.и рач.усл.,правне и 
админ.усл) 

7,000.00 15,650.68 7,148.00 102.11 45.67 

 412900 Остали непоменути расходи (археолошке 
ископине,стручно усавршавње запослених,бруто 
нак.ван радног односа,репрез. и др.)   

37,900.00 28,735.67 43,356.25 114.40 150.88 
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2. 418400 Расходи из транс.размјене унутар исте 
јединице власти 

0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 

3. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 8,170.00 30,972.90 6,494.30 79.49 20.97 

 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објеката 

0.00 3,873.90 0.00 0.00 0.00 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката  

2,600.00 26,325.00 2,531.00 97.35 9.61 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 4,570.00 774.00 3,963.30 86.72 512.05 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        

        

XX   Назив и број организационе јединице:  
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 520                                                                                                          

678,400.00 613,721.36 645,353.94 95.13 105.15 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 639,000.00 584,860.40 608,786.84 95.27 104.09 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 410,000.00 362,916.34 387,260.25 94.45 106.71 

 411100 Расходи за бруто плате 320,000.00 285,210.93 306,607.13 95.81 107.50 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених 

75,000.00 65,547.32 69,237.87 92.32 105.63 

 411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 
боловања (бруто) 

13,000.00 10,396.09 10,519.25 80.92 101.18 

 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 
(бруто) 

2,000.00 1,762.00 896.00 44.80 50.85 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 227,000.00 221,172.06 220,766.59 97.25 99.82 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

80,000.00 68,718.94 74,539.95 93.17 108.47 

 412300 Расходи за режијски материјал 
(канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, 
дневна штампа,) 

7,000.00 6,114.15 10,056.84 143.67 164.48 

 412500 Расходи за текуће одржавање 20,000.00 20,538.39 18,358.37 91.79 89.39 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 5,000.00 2,997.07 2,955.46 59.11 98.61 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред., 
усл.осиг.,информисање и медији, рев.и 
рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и 
вјештачења, компјутерске усл., остале)  

30,000.00 36,134.94 25,863.39 86.21 71.57 

 412900 Остали непоменути расходи (стр. усавршавање 
запослених, бруто нак.ван радног односа, репрез. 
и др.)   

85,000.00 86,668.57 88,992.58 104.70 102.68 

 418400 Расходи из транс.размјене унутар исте 
јединице власти 

2,000.00 772.00 760.00 38.00 98.45 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 12,000.00 3,343.47 11,737.63 97.81 351.06 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 9,600.00 3,343.47 9,406.03 97.98 281.33 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, 
амбалаже и др. 

2,400.00 0.00 2,331.60 97.15 0.00 

3. 630000 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 27,400.00 25,517.49 24,829.47 90.62 97.30 

 631000 Издаци по основу пореза на додату вриједност  12,000.00 14,392.63 9,180.99 76.51 63.79 

 638000 Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти (Накнаде плата за вријеме 
боловања) 

15,400.00 11,124.86 15,648.48 101.61 140.66 
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XXI   Назив и број организационе јединице: 
ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ГРАДИШКА 511 

136,000.00 0.00 134,690.86 99.04 0.00 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 134,600.00 0.00 133,569.86 99.23 0.00 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 73,600.00 0.00 68,232.17 92.71 0.00 

 411100 Расходи за бруто плате 66,100.00 0.00 61,586.14 93.17 0.00 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених 

7,500.00 0.00 6,646.03 88.61 0.00 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 60,000.00 0.00 64,005.69 106.68 0.00 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

2,000.00 0.00 1,668.57 83.43 0.00 

 412300 Расходи за режијски материјал 
(канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, 
дневна штампа,) 

500.00 0.00 398.93 79.79 0.00 

 412500 Расходи за текуће одржавање 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 
(дневнице, гориво) 

4,000.00 0.00 4,067.79 101.69 0.00 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред., 
усл.осиг.,информисање и медији, рев.и 
рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и 
вјештачења, компјутерске усл., остале)  

5,500.00 0.00 4,145.73 75.38 0.00 

 412900 Остали непоменути расходи (манифестације)   48,000.00 0.00 53,724.67 111.93 0.00 

 418400 Расходи из транс.размјене унутар исте 
јединице власти 

1,000.00 0.00 1,332.00 133.20 0.00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1,400.00 0.00 1,121.00 80.07 0.00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1,200.00 0.00 1,121.00 93.42 0.00 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, 
амбалаже и др. 

200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        
XXII   Назив и број организационе јединице: 

РАЗВОЈНА  АГЕНЦИЈА ГРАДИШКА  910                                                                                             
217,100.00 0.00 210,153.42 96.80 0.00 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 215,600.00 0.00 209,743.42 97.28 0.00 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 145,900.00 0.00 139,608.89 95.69 0.00 

 411100 Расходи за бруто плате 119,000.00 0.00 114,437.88 96.17 0.00 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених 

26,000.00 0.00 24,284.01 93.40 0.00 

 411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 
боловања 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 900.00 0.00 887.00 98.56 0.00 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 69,700.00 0.00 70,134.53 100.62 0.00 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

2,000.00 0.00 2,119.30 105.97 0.00 

 412300 Расходи за режијски материјал 
(канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, 
дневна штампа,) 

1,200.00 0.00 2,172.64 181.05 0.00 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 
(дневнице, гориво) 

4,000.00 0.00 2,651.93 66.30 0.00 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред., 
усл.осиг.,информисање и медији, рев.и 
рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и 
вјештачења, компјутерске усл., остале)  

3,000.00 0.00 3,097.19 103.24 0.00 

 412900 Остали непоменути расходи  59,500.00 0.00 60,093.47 101.00 0.00 

2. 418400 Расходи из транс.размјене унутар исте 
јединице власти 

500.00 0.00 60.00 12.00 0.00 

3. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 650.00 0.00 350.00 53.85 0.00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. 581200 Издаци за нефинансијску имовину из 350.00 0.00 350.00 100.00 0.00 
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трансакција са другим буџетским корисницима 
исте јединице власти 

        

XIII   Назив и број организационе јединице:  
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 920                                                                                                  

170,160.00 142,755.89 165,585.38 97.31 115.99 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 169,050.00 141,331.93 165,466.88 97.88 117.08 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 96,040.00 84,059.48 95,201.16 99.13 113.25 

 411100 Расходи за бруто плате 77,500.00 73,550.39 77,373.11 99.84 105.20 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених 

9,600.00 8,829.09 9,663.41 100.66 109.45 

 411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 
боловања 

1,870.00 0.00 1,099.53 58.80 0.00 

 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 7,070.00 1,680.00 7,065.11 99.93 420.54 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 72,925.00 56,972.45 70,181.72 96.24 123.19 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

4,800.00 4,831.47 4,113.41 85.70 85.14 

 412300 Расходи за режијски материјал 
(канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, 
дневна штампа,) 

500.00 796.87 378.76 75.75 47.53 

 412500 Расходи за текуће одржавање 1,100.00 879.63 1,034.01 94.00 117.55 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 
(дневнице, гориво) 

3,000.00 1,406.00 1,471.00 49.03 104.62 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред., 
усл.осиг.,информисање и медији, рев.и 
рач.усл.,компјутерске усл., остале)  

23,525.00 14,470.15 23,960.53 101.85 165.59 

 412900 Остали непоменути расходи (манифестације)   40,000.00 34,588.33 39,224.01 98.06 113.40 

1.4. 418400 Расходи из транс.размјене унутар исте 
јединице власти 

85.00 0.00 84.00 98.82 0.00 

3. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1,110.00 1,423.96 118.50 10.68 8.32 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1,000.00 836.01 0.00 0.00 0.00 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, 
амбалаже и др. 

110.00 587.95 118.50 107.73 20.15 

        

XXIV   Назив и број организационе јединице:      
ГИМНАЗИЈА 015                                                                                                                

142,600.00 139,130.08 124,986.43 87.65 89.83 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 120,000.00 119,836.10 107,208.55 89.34 89.46 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 14,500.00 10,916.30 12,150.40 83.80 111.31 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених 

14,500.00 10,916.30 12,150.40 83.80 111.31 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 105,000.00 108,601.80 94,598.15 90.09 87.11 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

48,000.00 52,509.52 43,396.32 90.41 82.64 

 412300 Расходи за режијски материјал 
(канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, 
дневна штампа,) 

11,000.00 12,198.15 8,454.81 76.86 69.31 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 4,500.00 2,770.45 3,978.98 88.42 143.62 

 412500 Расходи за текуће одржавање 10,000.00 8,996.25 8,385.90 83.86 93.22 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја ( гориво) 4,500.00 4,897.55 3,735.79 83.02 76.28 

 412700 Расходи за стручне услуге 
(усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и 

17,000.00 15,744.74 17,273.35 101.61 109.71 
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медији, рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., 
процјене и вјештачења, компјутерске усл., остале)  

 412900 Остали непоменути расходи (стручно 
усавршавање запослених, бруто нак.ван радног 
односа, репрез., и др.)   

10,000.00 11,485.14 9,373.00 93.73 81.61 

 418400 Расходи из транс.размјене унутар исте јединице 
власти 

500.00 318.00 460.00 92.00 144.65 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 22,600.00 16,474.58 17,777.88 78.66 107.91 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 21,600.00 16,474.58 16,846.51 77.99 102.26 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, 
амбалаже и др. 

1,000.00 0.00 931.37 93.14 0.00 

3. 631900 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 0.00 2,819.40 0.00 0.00 0.00 

        

XXV   Назив и број организационе јединице:   
ТЕХНИЧКА ШКОЛА 016                                                                                                           

181,880.00 176,673.64 180,891.79 99.46 102.39 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 172,340.00 163,298.55 172,045.74 99.83 105.36 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 17,500.00 15,795.42 17,102.30 97.73 108.27 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених 

17,500.00 15,795.42 17,102.30 97.73 108.27 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 148,400.00 147,503.13 148,611.39 100.14 100.75 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

48,200.00 42,059.38 48,466.97 100.55 115.23 

 412300 Расходи за режијски материјал 
(канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, 
дневна штампа) 

10,000.00 12,277.36 8,831.83 88.32 71.94 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 15,200.00 15,213.74 14,421.32 94.88 94.79 

 412500 Расходи за текуће одржавање 18,500.00 21,801.90 18,890.57 102.11 86.65 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 6,000.00 5,974.50 6,705.61 111.76 112.24 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, 
услуге осигурања, информисање,компј.усл.и др.) 

25,500.00 24,057.23 25,499.45 100.00 105.99 

 412900 Остали непоменути расходи (стручно 
усавршавање запослених, бруто нак.ван радног 
односа, репрез., и др.)   

25,000.00 26,119.02 25,795.64 103.18 98.76 

1.3. 418400 Расходи из транс.размјене унутар исте 
јединице власти 

363.00 0.00 256.00 70.52 0.00 

1.4. 419100 Расходи по судским рјешењима 6,077.00 0.00 6,076.05 99.98 0.00 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 8,640.00 8,455.15 7,966.59 92.21 94.22 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката  

0.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 5,940.00 6,063.30 5,808.94 97.79 95.80 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, 
амбалаже и др. 

2,700.00 1,241.85 2,157.65 79.91 173.74 

3. 630000 Остали издаци 900.00 1,342.44 879.46 97.72 65.51 

 631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност  900.00 1,342.44 879.46 97.72 65.51 

4 631900 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 0.00 3,577.50 0.00 0.00 0.00 

        

XXVI   Назив и број организационе јединице:     
СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА    017                                                                                       

174,000.00 165,482.82 158,966.50 91.36 96.06 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 137,500.00 134,218.24 124,819.66 90.78 93.00 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 24,000.00 22,783.62 22,175.65 92.40 97.33 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених 

24,000.00 22,783.62 22,175.65 92.40 97.33 
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1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 113,100.00 111,434.62 102,301.01 90.45 91.80 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

44,000.00 41,117.79 37,003.63 84.10 89.99 

 412300 Расходи за режијски материјал 
(канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, 
дневна штампа,) 

10,000.00 11,332.04 8,910.05 89.10 78.63 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 12,500.00 14,118.40 10,474.59 83.80 74.19 

 412500 Расходи за текуће одржавање 8,500.00 8,133.90 8,284.27 97.46 101.85 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 8,500.00 6,494.92 8,809.95 103.65 135.64 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, 
услуге осигурања, информисање,компј.усл.и др.) 

16,100.00 12,154.43 16,005.41 99.41 131.68 

 412900 Остали непоменути расходи (стручно 
усавршавање запослених, бруто нак.ван радног 
односа, репрез., и др.)   

13,500.00 17,879.14 12,813.11 94.91 71.67 

 418400 Расходи из транс.размјене унутар исте 
јединице власти 

400.00 204.00 343.00 85.75 168.14 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 36,500.00 27,739.58 34,146.84 93.55 123.10 

 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконст.и 
адаптацију зграда и објек. 

19,500.00 14,768.24 15,249.57 78.20 103.26 

 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 17,000.00 12,971.34 18,897.27 111.16 145.68 

 631900 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 0.00 3,525.00 0.00 0.00 0.00 

        

XXVII   Назив и број организационе јединице:  
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 004                                                                                                       

50,000.00 47,155.11 49,693.39 99.39 105.38 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 41,500.00 39,716.03 41,193.31 99.26 103.72 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 1,050.00 530.00 1,040.00 99.05 196.23 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених 

1,050.00 530.00 1,040.00 99.05 196.23 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 40,220.00 39,186.03 39,927.31 99.27 101.89 

 412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних ус. 

8,500.00 9,533.54 8,181.17 96.25 85.81 

 412300 Расходи за режијски материјал 
(канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, 
дневна штампа) 

3,400.00 3,460.83 3,453.92 101.59 99.80 

 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 300.00 299.70 292.70 97.57 97.66 

 412500 Расходи за текуће одржавање 3,100.00 1,389.44 2,953.37 95.27 212.56 

 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја (гориво) 3,670.00 2,920.10 3,815.00 103.95 130.65 

 412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посредовања, 
услуге осигурања, информисање,компј.усл.и др.) 

4,400.00 4,132.98 4,385.22 99.66 106.10 

 412900 Остали непоменути расходи (стручно 
усавршавање запослених, бруто нак.ван радног 
односа, репрез., и др.)   

16,850.00 17,395.44 16,845.93 99.98 96.84 

 418400 Расходи из транс.размјене унутар исте 
јединице власти 

230.00 54.00 226.00 98.26 418.52 

2. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 8,500.00 7,439.08 8,500.08 100.00 114.26 

 
511300 Издаци за набавку постројења и опреме 8,500.00 7,439.08 8,500.08 100.00 114.26 
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Таб I Таб 6

ФОНД 01 ФОНД 02 ФОНД 03 ФОНД 04 ФОНД 05
УКУПНО СВИ 

ФОНДОВИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (4+..+8) 10 (9/3)

01 Опште јавне услуге 8,174,830.00          7,975,641.00        -                        -                    -                     -                    7,975,641.00     97.56      

03 Јавни ред и сигурност 89,550.00               54,821.00             -                        -                    -                     -                    54,821.00          61.22      

04 Економски послови 2,081,550.00          2,145,852.00        -                        23,532.00         -                     -                    2,169,384.00     104.22    

05 Заштита човјекове околине 2,707,000.00 2,772,562.00 -                        -                    -                     -                    2,772,562.00     102.42    

06 Стамбено комуналне активности 5,789,790.00          5,392,814.00        -                        345,106.00       328,439.00        337,497.00       6,403,856.00     110.61    

07 Здравство 121,000.00             74,689.00             -                        -                    -                     -                    74,689.00          61.73      

08 Рекреација, култура, религија 1,995,260.00          2,050,968.00        -                        7,950.00           -                     -                    2,058,918.00     103.19    

09 Активности образовања 2,165,580.00          2,170,620.00        50,992.00             245,856.00       -                     -                    2,467,468.00     113.94    

10 Социјална заштита 4,758,490.00          4,633,907.00        -                        4,665.00           -                     -                    4,638,572.00     97.48      

27,883,050.00        27,271,874.00      50,992.00             627,109.00       328,439.00        337,497.00       28,615,911.00   102.63    

11 Издаци за нефинансијску имовину из 

трансакција са другим буџетским корисницима 
350.00                    -                        -                        -                    -                     -                     

-          

11 Издаци за фин.имовину и  отплату дугова 5,248,000.00          5,245,012.00        -                        -                    -                     -                    5,245,012.00     99.94      

11 Остали издаци  (631,638) 293,600.00             301,282.00           9,808.00               -                    -                     -                    311,090.00        102.62    

11 Буџетска резерва 10,000.00               -                        -                        -                    -                     -                    -                     -          

5,551,950.00          5,546,294.00        9,808.00               -                    -                     -                    5,556,102.00     99.90      

-                     

УКУПНО (примици за нефинансијску имовину) 1,240,000.00          1,170,853.00        -                        -                    -                     -                    1,170,853.00     94.42      

34,675,000.00        33,989,021.00      60,800.00             627,109.00       328,439.00        337,497.00       35,342,866.00   98.02      

Таб  II

ФОНД 01 ФОНД 02 ФОНД 03 ФОНД 04 ФОНД 05
УКУПНО СВИ 

ФОНДОВИ

ЗУ 1. Заједничке услуге 20,044,230.00            22,132,680.00          373,303.00           328,439.00            337,497.00          23,171,919.00      110.42    

ИУ 2. Индивидуалне услуге 7,838,820.00              5,139,121.00            50,992.00                 253,806.00           5,443,919.00        65.56      

Укупно 27,883,050.00            27,271,874.00          50,992.00                 627,109.00           328,439.00            337,497.00          28,615,911.00      97.81      

Синтетика Опис
 БУЏЕТ ЗА 2019.ГОД. 

(ПЛАН II)

ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2019.

ИНДЕКС

СВЕУКУПНО

УКУПНО (класификовани расходи)

УКУПНО (некласификовани расходи)

  ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ -  ФУНКЦИОНАЛНА  КЛАС. РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Синтетика Опис
 БУЏЕТ ЗА 2019.ГОД. 

(ПЛАН II)

ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.12.2019.

ИНДЕКС
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ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12. 2019.ГОД.  ПО ФОНДОВИМА 02,03,04 И 05 

  
          

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

  

          

 

Таб 7 
  

          

  

ФОНД 02 - фонд прихода по посебним прописима 

  
  

          

  Назив и број организационе јединице:   ТЕХНИЧКА ШКОЛА 016                                                                    
  

  

          

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ                      
67,800.00  

  

          

722591 Властити приходи  буџетских кор.града                       
57,992.25  

  
          

931112 Примици по основу излазног ПДВ-а који се наплаћује од купаца                         
9,807.75  

  
          

     
          

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 60,800.30   
          

412700 Расходи за стручне услуге  399.60 

  
          

412900 Остали непоменути расходи  25,575.57 

  
          

   

  
          

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 23,634.01 

  
          

516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног инвентара, амбалаже и др. 1,383.37 

  
          

   

  
          

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност  9,807.75 

  
          

   

  
          

  
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 02 текућег периода  ( I - II ) 

6,999.70 

  
          

 

 

 

  
          

   

  
          

  ФОНД 03 - фонд грантова/донација   

  
          

 

 

 

  
          

  Назив и број потрошачке јединице   СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИКА    120                                                                

  

          

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 657,335.55 

  
          

731122 Капитални грантови од међунар.орг. 176,404.52 

  
          

731222 Капитални грантови од физичких лица у земљи   70,000.00 

  
          

787211 Трансфери између различитих јединица власти  168,701.48 

  
          

787211 Трансфери између различитих јединица власти  242,229.55 

  
          

   

  
          

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ                    
587,335.55  

  

          

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (изградња вртића)                    
242,229.55  

  

          

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката  (Док културе Нова Топола, бунар Жеравица, вод. мрежа Совјак) 

                   
345,106.00  

  

          

   

  
          

  
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода ( I - II ) 

70,000.00 
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  Назив и број потрошачке јединице:   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ПОЉОПРИВРЕДУ 150                                                                                                                                                                                             

  

  

          

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 17,774.53 

  
          

731122 Капитални грантови од међунар.орг.  17,774.53 

  
          

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 17,774.53 

  
          

414100 Средства за подршку развоју предузетништва - Подстицаји економском 
развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом  

17,774.53 

  

          

 

 

 

  
          

  
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода ( I - II ) 

0.00 

  
          

 

 

 

  
          

  Назив и број организационе јединице:   ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ 301                                                                                                                  

  

  

          

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 4,665.00 

  
          

731211 Текући грантови од правних лица у земљи 4,665.00 

  
          

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 4,665.00 

  
          

511300 Издаци за набавку постројења и опреме  4,665.00 

  
          

 

 

 

  
          

  
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода ( I - II ) 

0.00 

  
          

 

 

 

  

          

  Назив и број организационе јединице: ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА ЛЕПА РАДИЋ 400                                                                                                                                                                                          

  

  

          

I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 1,026.09 

  
          

731221 Капитални грантови од правних лица у земљи 1,026.09 

  
          

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 1,026.09 

  
          

511300 Издаци за набавку постројења и опреме  1,026.09 

  
          

   
  

          
  

Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II) 
0.00 

  
          

  
  

  

  
          

 

  Назив и број организационе јединице: ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ 510                                                        

  I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 7,950.00 

  731122 Капитални грантови од правних лица у земљи 4,000.00 

  731229 Остали капитални грантови из земље 950.00 

  787211 Трансфери између различитих јединица власти  3,000.00 

   
 

 

  II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 7,950.00 

  412500 Расходи за текуће одржавање 2,259.30 

  412900 Остали непоменути расходи  5,690.70 
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Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода ( I - II ) 

0.00 

   

 

 

    Назив и број организационе јединице:  ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
920                                                                                                                                                                                               

  

  I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 5,882.39 

  731211 Текући грантови од правних лица у земљи  5,882.39 

     

  II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 5,757.10 

  412700 Расходи за стручне услуге 1,088.10 

  412900 Остали непоменути расходи  4,669.00 

   

 

 

    
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II) 

125.29 

   

 

 

    Назив и број организационе јединице:   ТЕХНИЧКА ШКОЛА 016                                                                      

  I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 2,600.00 

  731219 Остали текући грантови из земље  2,600.00 

   

 

 

  II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2,600.00 

  412900 Остали непоменути расходи  2,600.00 

   

 

 

    
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода (I-II) 

0.00 

   

 

 

   
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНДА 03 ЗА 2019.ГОД. 

 

   

 

 

  I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 697,233.56 

  731000 Грантови 283,302.53 

  731122 Капитални грантови од међунар.орг. 194,179.05 

  731211 Текући грантови од правних лица у земљи  10,547.39 

  731219 Остали текући грантови из земље  2,600.00 

  731221 Капитални грантови од правних лица у земљи  5,026.09 

  731222 Капитални грантови од физичких лица у земљи  70,000.00 

  731229 Остали капитални грантови из земље  950.00 

     

  787200 Трансфери између  различитих јединица  власти  413,931.03 

  787211 Трансфери између различитих јединица власти  171,701.48 

  787211 Трансфери између различитих јединица власти                     
242,229.55  

    

   II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
627,108.27 

  412500 Расходи за текуће одржавање 
2,259.30 
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412700 Расходи за стручне услуге  (рев.и рач.усл.,правне и админ.усл., процјене и 
вјештачења, компјутерске усл.)  

                       
1,088.10  

  412900 Остали непоменути расходи                      
12,959.70  

  414100                       
17,774.53  

  511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката                     
242,229.55  

  511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката  

                   
345,106.00  

  511300 Издаци за набавку постројења и опреме                        
5,691.09  

    

     
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 03 текућег периода  ( I  - II ) 

                     
70,125.29  

   

      

     
 ФОНД 04 - фонд средстава приватизације и сукцесије     

   

 

 

    Назив и број потрошачке јединице   СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИКА    
120                                                                                                                                                                                                 

  

  I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 328,438.89 

  787211 Трансфери између различитих јединица власти 328,438.89 

  II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 328,438.89 

  415100 Грантови у земљи ЈП СЦ Сервицијум  328,438.89 

   

 

 

    
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 04 текућег периода (I-II) 

0.00 

   

      

     
 ФОНД 05 - фонд за посебне пројекте    

   

  Назив и број потрошачке јединице   СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИКА    
120                                                                                                                                                                                                 

  

  I ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 466,573.42 

  928100 Примици од зајмова узетих од ентитета  278,304.07 

  932312 Импутирани примици по основу затварања аванса у земљи (датих у 
претходној години) 

                   
188,269.35  

  II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 337,496.87 

  511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката -ЕИБ                     
337,496.87  

     

    
Нерасп. суфицит/непокр. дефицит ФОНДА 05 текућег периода (I-II) 

                   
129,076.55  
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2019. ГОДИНЕ 
ПО СВИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА 

Таб 8 

ОПИС 

Фонд 01 Фонд 02 Фонд 03 Фонд 04 Фонд 05 УКУПНО 

1 2 3 4 5 6 (1+2+3+4+5) 

 БУЏЕТ ЗА 2019.ГОД.                
34,675,000.00                         -                        -                        -                        -    

    
34,675,000.00  

ИЗВРШЕЊЕ ПРИХОДА И 
ПРИМИТАКА  (I) 

               
35,143,470.60  

             
67,800.00  

        
697,233.56  

        
328,438.89  

        
466,573.42  

    
36,703,516.47  

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА (II) 

               
33,989,021.60  

             
60,800.30  

        
627,108.27  

        
328,438.89  

        
337,496.87  

    
35,342,865.93  

ВИШАК ОСТВАРЕНИХ 
ПРИХОДА НАД 

РАСХОДИМА (I-II) 
                 
1,154,449.00  

              
6,999.70  

          
70,125.29                      -    

        
129,076.55  

     
1,360,650.54  
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На основу члана 39. став (2) тачка 

20) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16 и 36/19), члана 36. став (2) 
тачка 22) Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
4/17 и 5/19) и члана 7. Одлуке о јавним 
признањима града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ број: 16/19), 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној 01.06.2020. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о додјели јавних признања града 

Градишка 
 
 

I 
 

          Скупштина града Градишка, 
поводом Дана града - 24. априла, 
додјељује сљедећа јавна признања, 
 
           - ПОВЕЉА ГРАДА,  додјељује се: 
 

• др сц. мед. Саши Вујновићу 
      - за изузетан допринос у 
области здравства, 

• Јавној установи „Завичајни 
музеј“ Градишка 
      - за 50 година рада и изузетне 
резултате у очувању  
        културно - историјског и 
природног насљеђа. 

 
 - ЗАХВАЛНИЦА  се  додјељује: 

 

• Владимиру Станишљевићу 
      - за изузетне заслуге у области 
образовања, 

• Милану Ђурђевићу 
      - за изузетне заслуге у области 
археологије, 

• Драгославу Шинику 
      - за изузетне заслуге у области 

хуманитарног рада, 

• Милану Стојнићу 
      - за постигнуте резултате у 
спортском аутомобилизму,  

• „ELLA TEXTILE” d.o.o. 
Gradiška, Nova Topola 

      - за постигнуте резултате у 
области привреде, 

• „Lattonedil BIH” d.o.o. 
Gradiška 

      - за постигнуте резултате у 
области привреде, 

• „LIMONT” Elvis Bahtijarević 
s.p. Rovine 

      - за постигнуте резултате у 
области привреде, 

• Пољопривредно газдинство 
Радомира Тошића 

      - за постигнуте резултате у 
области привреде. 

 
II 
 

 Додјељена признања ће уручити 
градоначелник и предсједник Скупштине 
града након престанка ванредне 
ситуације изазване ширењем корона 
вируса. 
 

III 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-117/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 

На основу члана 39. став 1. т. 14. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19) и члана 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка је, на 32. сједници, 
одржаној 01.06.2020. године, доноси:  

О Д Л У К У  

о одређивању назива улица, тргова и 
дијелова насељених мјеста и 

обиљежавања зграда бројевима  
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I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  

Овом одлуком се утврђују услови и начин 
одређивања и обиљежавања назива, 
улица, тргова и дијелова насељених 
мјеста и обиљежавање зграда бројевима, 
вођење регистра и санкције за повреде 
одредаба ове одлуке.  

Члан 2.  

(1) На подручју насељеног мјеста града 
Градишка, као и у другим насељеним 
мјестима са преко 2.000 становника, 
обавезно је одређивање назива улица и 
тргова и обиљежавање стамбених зграда, 
стамбено-пословних зграда, стамбених 
зграда са гаражама и пословних зграда 
бројевима (у даљем тексту: зграда).  

(2) У насељеним мјестима и насељима 
која нису обухваћена претходним ставом, 
није обавезно одређивање назива улица 
и тргова, али је обавезно обиљежавање 
кућа бројевима.  

Члан 3.  

Двије или више улица, односно два или 
више тргова на подручју насеља градског 
карактера не могу се обиљежавати истим 
именом, а двије или више зграда у истој 
улици на истом тргу и насељу из члана 2. 
ове одлуке , не могу се означавати истим 
бројем.   

II - ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА, 
ТРГОВА  И ДИЈЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ 
МЈЕСТА  

Члан 4.  

(1) Називи улица, тргова и дијелова 
насељених мјеста утврђују се према 
униве-рзалним вриједностима и 
значењима - по именима знаменитих 
личности, значајним историјским и 
политичким догађајима, географским, 
етнографским, нумеричким и другим 
прикладним обиљежјима.  

(2) При одређивању назива улица, тргова 
и дијелова насељених мјеста полази се 
од:  

- имена личности које су потомке 
задужили несебичним пожртвовањем, 
јунаштвом, оданошћу, вјером, 
добротворством, развојем писмености, 
науке културе, струке, умјетничким 
стваралаштвом, личности које су биле 
оснивачи, управљачи, владари, 
градитељи и слично,  

- значајни у националним и свјетским 
размјерама;  

- значајних догађаја и датума из 
националне и свјетске историје, науке и 
културе.  

(3) Улици и тргу не може се дати име 
живог човјека. 

Члан 5.  

(1) Назив улице или трга или дијела 
насељеног мјеста, као и промјену 
постојећег назива улице, трга или дијела 
насељеног мјеста, утврђује Одлуком, 
Скупштина Града, на приједлог 
овлашћеног предлагача.  

(2) Ради припреме приједлога назива 
дијела насељеног мјеста, улица или 
тргова, Градоначелник именује Комисију 
из реда научних и стручних радника.  

(3) Припрему приједлога одлуке из става 
1. овог члана, врши орган Градске управе 
надлежан за комуналне послове.  

Члан 6.  

(1) Иницијативу за давање или промјену 
постојећег назива, улице, трга или дијела 
насељеног мјеста односно да је улица, 
трг или дио насељеног мјеста престало 
да постоји, могу покренути 
заинтересовани грађани, органи, 
организације и институције.  
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(2) Иницијатива се покреће писменим 
путем, уз образложење приједлога, код 
органа Градске управе надлежног за 
комуналне послове.  

Члан 7.  

(1) Када се према спроведбеном 
документу просторног уређења планира 
изградња новог насељеног мјеста, дијела 
насељеног мјеста, улице или трга, орган 
Градске управе надлежан за послове 
просторног планирања, дужан је да у року 
од 30 дана од дана ступања на снагу 
одлуке о усвајању спроведбеног 
документа просторног уређења, о томе 
обавијести орган Градске управе, 
надлежан за комуналне послове.  

(2) Орган Градске управе надлежан за 
комуналне послове, упоредо са 
изградњом насељеног мјеста (односно 
дијелом насељеног мјеста), 
реконструкцијом постојећих насељених 
мјеста, обезбјеђује извршење послова у 
вези са одређивањем назива улица, 
тргова и дијелова насељених мјеста и 
означавању зграда бројевима.  

III - ОБИЉЕЖАВАЊЕ ИМЕНА УЛИЦА И 
ТРГОВА  И ОЗНАЧАВАЊЕ ЗГРАДА 
БРОЈЕВИМА  

Члан 8.  

(1) Назив улице обиљежава се таблама 
које се постављају на зидове зграда на 
почетку и на крају улице и на свакој 
раскрсници улице.  

(2) Ако на почетку, на крају или на 
раскрсници улице нема зграде, или ако је 
зграда толико удаљена од саобраћајнице 
да табла постављена на њу не би била 
уочљива, табла са називом улице 
поставља се на метални поцинчани стуб.  

Члан 9.  

(1) Назив трга обиљежава се таблама које 
се постављају на улазу сваке улице на 
трг.  

(2) Ако на улазу на трг нема погодног 
објекта на који би се табла поставила, 
постављање се врши на начин прописан 
ставом 2. претходног члана.  

Члан 10. 

Табле којима се обиљежавају називи 
улица и тргова, постављају се на 
уочљивим мјестима на висини која не 
може бити нижа од 2,5 метара.  

Члан 11.  

(1) Табле за обиљежавање назива улица 
и тргова израђују се од емајлираног лима 
(трајног материјала),  тамноплаве су боје, 
величине 50x30 центиметара.  

(2) Табле за обиљежавање дијела 
насељеног мјеста израђују се од 
емајлираног лима (трајног материјала), 
тамноплаве боје, величине 80x60 
центиметара.  

(3) Текст назива улице, трга или дијела 
насељеног мјеста исписује се онако како 
је то наведено у акту којим је назив 
одређен. Исписивање се врши бијелом 
бојом великим штампаним словима - 
ћирилицом и латиницом.  

(4) Испод табле назива улице, односно 
трга може се поставити и допунска табла 
са кратким описом значења назива улице 
или трга која мора бити изгледом 
усклађена са таблом назива улице 
односно трга.  

(5) Опис значења назива улице, односно 
трга или друге информације утврђује 
Комисија из члана 5. став 2. ове одлуке. 

Члан 12.  

(1) Бројеви зграда (кућни бројеви) 
означавају се таблицама које, поред 
броја, садрже и назив улице, односно трга 
на којем се зграда налази.  

(2) Бројеви зграда у насељеним мјестима 
из члана 2. став 2. ове одлуке означавају 
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се таблицама које, поред броја садрже и 
назив насељеног мјеста.  

Члан 13.  

Таблица с кућним бројем обавезно се 
поставља на уочљиво мјесто изнад или с 
десне стране улаза у зграду или, ако је то 
погодније, на уличну страну зграде 
(фасаде).  

Члан 14.  

(1) Ако зграда има више улаза, сваки улаз 
има посебан кућни број.  

(2) Ако би означавање улаза у зграду 
кућним бројевима изазвало потребу 
промјене кућних бројева на сусједним 
зградама, сви улази у згради означиће се 
истим кућним бројем, којем ће се додати 
посебна словна ознака на сваки улаз.  

(3) Ако би означавање новоизграђене 
зграде кућним бројем захтијевало 
промјену кућних бројева на постојећим 
зградама, новоизграђена зграда ће се 
означити бројем прве сусједне зграде која 
има мањи кућни број, с тим што ће се том 
броју додати словна ознака.  

(4) Словна ознака уз број зграде чини 
саставни дио кућног броја.  

Члан 15.  

У насељеним мјестима у којима улице и 
тргови имају утврђене називе, 
обиљежавање зграда бројевима, врши се 
засебно за сваку улицу и трг.  

Члан 16.  

Означавање зграда бројевима у улицама 
на подручју насељеног мјеста града 
Градишка, врши се у смјеру од центра 
града, према периферији.  

Члан 17.  

У насељеном мјесту означавање зграда 
бројевима започиње од стране на којој у 

насељено мјесто улази главна 
саобраћајница која води од центра града 
до тог насељеног мјеста, а означавање 
осталих улица, равна се према тој 
саобраћајници. 

Члан 18.  

(1) Означавање зграда кућним бројевима 
у насељеним мјестима у којима улице и 
тргови имају утврђене називе, врши се 
тако што се зграде с лијеве стране улице 
означавају непарним бројевима, почевши 
од броја 1, а зграде с десне стране улице 
парним бројевима, почевши од броја 2.  

(2) У улицама у којима се све зграде 
налазе са једне стране улице, као и на 
трговима, означавање зграда бројевима 
врши се у непрекидном низу почевши од 
броја 1.  

(3) Означавање зграда бројевима у 
насељеним мјестима из члана 2. став 2. 
ове одлуке, врши се у непрекидном низу 
почевши од броја 1, и то оним редом који 
на најпогоднији и најкраћи начин повезује 
зграде.  

Члан 19. 

(1) Таблица кућног броја израђује се од 
трајног материјала и тамноплаве је боје, 
величине 20x20 центиметара.  

(2) Текст назива улице, трга или 
насељеног мјеста, исписује се великим 
штампаним словима - ћирилицом и 
латиницом.  

(3) Број зграде, словна ознака, назив 
улице, трга или насељеног мјеста, 
исписује се бијелом бојом.  

(4) Висина броја и словне ознаке, једнака 
је најмање двострукој висини слова 
којима је на истој таблици исписан назив 
улице, трга или насељеног мјеста.  
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Члан 20.  

Кућни број, одређује својим актом, орган 
Градске управе надлежан за комуналне 
послове.  

Члан 21. 

(1) Подаци о насељеним мјестима, 
улицама, трговима и зградама, воде се у 
посебном регистру.  

(2) Регистар из претходног става води 
орган Градске управе надлежан за 
комуналне послове.  

Члан 22.  

(1) Набавку и постављање табли са 
називима улица, тргова и дијелова 
насељених мјеста, врши орган Градске 
управе надлежан за комуналне послове.  

(2) Набавку и постављање таблица с 
бројевима зграда врши власник, односно 
корисник зграде, или организација која 
управља зградом.  

Члан 23.  

(1) Забрањено је неовлашћено 
постављање или скидање табли с 
именима улица, тргова и таблица с 
кућним бројевима.  

(2) Републички органи и организације, 
установе, предузећа,  грађани и други 
субјекти дужни су да омогуће надлежном 
органу постављање таблица са именима 
улица и кућним бројевима.  

Члан 24.  

Инвеститор нове зграде дужан је да, 
најмање 30 дана прије подношења 
захтјева за одобрење употребе зграде 
или почетка коришћења зграде, поднесе 
захтјев за означавање зграде кућним 
бројем.  

Члан 25.  

Орган Градске управе надлежан за 
комуналне послове дужан је да у року од 

3 мјесеца од дана утврђивања или 
промјене назива улице или трга и 
одређивања или промјене кућних бројева, 
да постави нове или замијени старе табле 
с називом улице или трга.  

IV- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 26.  

(1) Новчаном казном у износу од 500,00 
до 7.000,00 конвертибилних марака, 
казниће се правно лице, а одговорно лице 
у правном лицу - новчаном казном у 
износу од 200,00 до 1.800,00 
конвертибилних марака:  

1. ако неовлашћено постави, или скине 
таблу са именом улице или трга, или 
таблицу са кућним бројем (члан 23.),  

2. ако надлежном органу управе у 
одређеном року не поднесе захтјев за 
означавање нове зграде кућним бројем 
(члан 24.),  

(2) За прекршаје из става 1. овог члана, 
казниће се самостални предузетник, 
новчаном казном у износу од 200,00 до 
1.000,00 конвертибилних марака.  

(3) За прекршаје из става 1. овог члана, 
казниће се физичко лице новчаном 
казном у износу од 100,00 до 600,00 
конвертибилних марака.  

V- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 27.  

Управни поступак покренут до дана 
ступања на снагу ове одлуке, окончаће се 
по одредбама одлуке која је била на 
снази у вријеме покретања поступка, осим 
ако је ова одлука повољнија за странку.  

Члан 28.  

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје 
да важи Одлука о одређивању имена 
улица и тргова и бројева зграда 
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(„Службени гласник општине Градишка“, 
бр. 2/01, 3/06 и 3/10).  

Члан 29.  

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

Број: 01-022-103/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 

На основу члана 46., а у складу са 

чланом 45. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 

58/19), члана 39. став 2. тачка 13. Закона 

о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 

36/19), члана 36. став 2. тачка 13. Статута 

града Градишка („Службени гласник града 

Градишка”,број: 4/17 и 5/19) и чланом 12. 

Правилника о поступку давања у закуп 

пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске”, број: 47/12, 65/15, 

45/16 и 115/18), Скупштина града 

Градишка на сједници одржаној дана 

01.06.2020. године, д о н и ј е л а   је 

 

 
О Д Л У К У 

 

о давању у закуп пољопривредног 

земљишта у својини града Градишка 

 

 
 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

(1) Овом Одлуком уређује се 

начин, услови и поступак давања у закуп 

пољопривредног земљишта у својини 

града Градишка (у даљем тексту: град) 

ради обављања пољопривредне 

производње. 

(2) Пољопривредно земљиште у 

својини града даје се у закуп путем јавног 

огласа прибавља-њем писаних понуда 

или усменог јавног надметања.Јавни 

оглас расписује Градоначелник у складу 

са одредбама ове Одлуке.  

 

II - УСЛОВИ ДОДЈЕЛЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ЗАКУП 

Члан 2. 

 

 За додјелу у закуп 

пољопривредног земљишта у својини 

града путем прибављања писаних понуда 

(у даљем тексту понуда) или путем 

пријаве на усмено јавно надметање(у 

даљем тексту пријава) могу 

учествовати:привредна друштва или 

предузетници регистровани за обављање 

пољопривредне дјелатности и физичка 

лица (у даљем тексту понуђачи) која се 

баве пољопривредном производњом под 

условом да испуњавају следеће  услове: 

а) да су уписани у Регистар 

пољопривредних газдинстава  као 

носиоци, 

б) да  имају  сједиште, односно 

пребивалиште на подручју града најмање 

шест мјесеци прије  објављивања јавног 

огласа, 

в) да посједују  пољопривредну  

механизацију или овјерен уговор код 

надлежног органа о услузи  кориштења 

механизације другог лица са наведеном 

бројем и врстом погонских и прикључних 

машина. 

Члан 3. 

 

 (1) Градоначелник може у 

јавном огласу одредити културе за које се 

даје пољопривредно земљиште у закуп, 
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те је у том случају понуђач  дужан 

назначити исте у понуди, односно 

пријави, у противном његова понуда, 

пријава ће се сматрати неважећом. 

 (2) Пољопривредно земљиште 

у својини града  даје се за  ратарску 

производњу за потребе сточног фонда, 

затим за повртларску и воћарску 

производњу. 

 (3) Ако у јавном  огласу  није 

назначена култура за коју се даје 

земљиште у закуп, понуђач је дужан 

навести за коју културу планира користити 

предметно земљиште. 

 
Члан 4. 

 

(1) Пољопривредно земљиште, 

зависно од намјене кориштења, даје се у 

закуп на рок до 25 година за садњу 

трајних засада воћњака, винограда и 

других вишегодишњих засада, а за остале 

врсте кориштења од 8 до 12 година. 

(2) Трајне засаде  закупац је дужан 

подигнути, у року од 2 (двије) године од 

дана увођења у посјед, док је за остале 

врсте кориштења рок 1 (једна) година. 

(3) У току трајања уговора о закупу, 

градоначелник може на захтјев закупца 

издати сагласност за промјену култура 

(осим трајних засада), односно допуну 

култура на пољопривредном земљишту, у 

којем случају се закључује анекс уговору 

о закупу. 

Члан 5. 
 

(1) Надлежни орган градске управе 

јавним огласом прописује максималну 

површину пољопривредног земљишта 

која се додјељује у закуп, с тим да 

максимална површина не може бити већа 

од 10 ha за све културе. 

(2) Понуђач мора поднијети понуду 

у скаду са ставом 1.. 
 

Члан 6. 
 

 (1) Пољопривредено 

земљиште које је предмет закупа даје се  

по систему катастарске честице, дијела 

или дијелова катастарске честице и блок-

парцеле. 

 (2) Једна блок-парцела састоји 

се од двије или више груписаних 

сусједних катастарских честица или 

њихових дијелова. 

 (3) Блок-парцела мора бити 

нумерички означена и мора садржавати 

податке о катастарским честицама које је 

чине, а то су: назив катастарске општине, 

број посједовног листа, број катастарских 

честица, катастарска култура и класа 

катастарских честица и њихове површине.  

 

Члан 7. 
 

 (1)Запуштено пољопривредно  

земљиште  може се дати  у закуп под  

посебним условима у смислу утврђивања 

периода привођења култури и плаћања 

закупнине.  

 (2) Степен запуштености 

пољопривреног земљишта утврђује 

надлежни орган јединице градске управе 

приликом идентификације предметног 

пољопривредног земљишта на терену 

или приликом увођења закупца у 

посјед.Период потребан за привођење 

пољопривредног земљишта култури и 

начин плаћања закупнине дефинише се 

јавним огласом. 

 
Члан 8. 

 

(1) Додјела пољопривредног 
земљишта путем прибављања писаних 
понуда врши се премацијенама годишње 
закупнине приказаним у Табели 1.  
 

Табела 1. – Годишње цијене закупнина за 

1 ha пољопривредног земљишта  
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Класа пољопривредног земљишта Годишња цијена закупнина   (КМ/ha) 

I класа 120 

II класа 110 

III класа 100 

IV класа 90 

V класа 80 

VI, VII и VII класа 60 

 

(2) У случају давања у закуп 

пољопривредног земљишта путем 

усменог јавног надмета-ња,годишње 

цијене закупнинаприказане у Табели 

1.представљају почетне цијене 

надметања.  

Члан 9. 

 

(1) На приједлог надлежног органа 

градске управе, Градоначелник расписује 

јавни оглас за давање у закуп 

пољопривредног земљишта.  

(2) Градоначелник задржава право 

да у било којем дијелу поступка послије 

објављивања јавног огласа а до 

закључивања уговора о закупу може 

поништити јавни оглас или дио јавног 

огласа са образложењем. 

 

Члан 10. 

 
 (1) Јавни оглас за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у својини 

града садржи: 

а) број и датум јавног огласа, 

б) начин давања у закуп 

пољопривредног земљишта 

(прибављањем писаних понуда или 

јавним надметањем), 

в) намјена кориштења 

пољопривредног земљишта (врста 

културе), 

г) предмет огласа (податке о 

пољопривредном земљишту које се даје у 

закуп из катастра непокретности, податке 

о стању запуштености пољопривредног 

земљишта, ако је оно предмет огласа), 

д) опште услове за додјелу 

прописане овом одлуком,  

ђ) период на који се земљиште 

даје у закуп, 

е) максималну површину 

пољопривредног земљишта која се даје у 

закуп 

ф) клаузулу да  понуђач  не 

може  поднијети  понуду  на  већу  

површину пољопри-вредног земљишта 

него што је максимално дозвољена у 

наведеном јавном огласу, 

ж) потребну документацију, 

з) износ  годишње закупнине  

пољопривредног  земљишта у случају 

давања у закуп предметног 

пољопривредног земљишта путем 

прибављања писаних понуда, 

односноизнос почетне годишње 

закупнине пољопривредног земљишта у 

случају давања предметног 

пољопривредног земљишта путем 

усменог јавног надметања,    

и) вријеме и начин увида у 

документацију о предметном 

пољопривредном земљишту (катастарски 

подаци, катастарски планови и скице, 

карте и други подаци), 

ј) критеријуме на основу којих 

ће бити изабрани и проглашени 

најповољнији понуђачи (ако се додјела 

врши путем пимених понуда),  
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к) рок до којег се примају 

писане понуде, односно пријаве за јавно 

надметање за закуп пољопривредног 

земљишта,  

                  л) вријеме и мјесто отварања 

писмених понуда, односно мјесто и 

вријеме одржавања јавног надметања,  

                љ) начин и услове плаћања 

годишње закупнине  пољопривредног 

земљишта, односно запуштеног 

пољопривредног земљишта, ако је оно 

предмет огласа, 

                 м) начин полагања депозита, 

који износи 10% од цијене једногодишње 

закупнине која се за одређену катастарску 

честицу, односно блок-парцелу плаћа у 

складу са овом одлуком,  

                 н) напомену да се писмене 

понуде, односно пријаве, морају 

доставити у затвореној коверти са 

назнаком, а текст назнаке гласи: 

,,НЕ ОТВАРАТИ – ПИСМЕНА ПОНУДА, 

ОДНОСНО ПРИЈАВА, ЗА ЈАВНИ ОГЛАС 

ЗА ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА“, 

                њ) напомену да се 

неблаговремене и непотпуне писмене 

понуде, односно пријаве неће 

разматрати, 

                 о) вријеме и начин увођења 

закупопримца у посјед, 

                 п) клаузулу да Градоначелник 

задржава право да у било којем дијелу 

поступка послије објављивања јавног 

огласа до закључивања уговора о закупу 

може поништити јавни оглас или дио 

јавног огласа са образложењем. 

 (2)  Уз  јавни оглас за  давање  у  

закуп  пољопривредног  земљишта 

објављују  се  и  обрасци понуде, односно 

пријаве на јавни оглас.  

 (3) Јавни оглас се  објављујена 

огласној табли  града, на интернет 

страници  града и/или у другим 

средствима јавног информисања.    

  

 

Члан 11. 

 

(1) Поступак давања у закуп 

пољопривредног земљишта у својини 

града спроводи Комисија за давање у 

закуп пољопривредног земљишта (у 

даљем тексту: Комисија), коју именује 

Градоначелник. Комисија се састоји од 

најмање три члана. Члановима Комисије 

могу се именовати: дипломирани 

инжењер пољопривреде, дипломирани 

правник, геодета или геометар.  

(2) Задаци Комисије су да: 

а) разматра достављене писмене 

понуде, односно пријаве за јавно 

надметање и утврђује да ли су поднесене 

благовремено, 

б) утврђује да ли су уз писмену 

понуду, односно уз пријаву за јавно 

надметање, достављени сви тражени 

докази о испуњавању услова из јавног 

огласа, 

в) одбацује све неблаговремене и 

непотпуне писмене понуде, односно 

пријаве,   

г) у складу са критеријумима из 

одлуке,утврђује привремену листу са 

најповољнијим писаним понудама, 

односно привремену листу након 

спроведеног поступка јавног надметања, 

д) на основу листе из претходне 

тачке, обавјештава све понуђаче и 

Градоначелника о резултатима давања у 

закуп пољопривредног земљишта, 

          (3) Понуђачи имају право приговора 

на поступак давања у закуп 

пољопривредног земљишта, 

          (4) Приговор се подноси 

Градоначелнику, у року од осам дана од 

дана пријема обавјештења о резултатима 

давања у закуп пољопривредног 

земљишта. 

          (5)  Након разматрања по 

приговорима, Градоначелник, доноси 

коначну листу најповољнијих понуда за 

давање у закуп пољопривредног 
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земљишта. 

          (6) Комисија на основу листе из 

претходне тачке обавјештава све 

понуђаче о коначним резултатима 

давања у закуп пољопривредног 

земљишта. 

          (7) Градоначелник закључјуе уговор 

о закупу са најповољнијим понуђачима 

након уплате закупнине за прву годину 

закупа. 

          (8) На уговор о закупу 

пољопривредног земљишта у својини 

града примјењују се одредбе чланова 

61.,63.,64.,65.,66. и 67. Закона о 

пољопривредном земљишту.  

          (9)  Након закључења уговора о 

закупу, Комисија уводи закупца у посјед 

пољопривредног земљишта.  

        (10) Понуђачи чије понуде нису 

прихваћене као најповољније, као и 

понуђачи чије су писмене понуде односно 

пријаве, биле неблаговремене, непотпуне 

или нису у складу са јавним огласом, 

имају право на поврат депозита за закуп 

пољопривредног земљишта. 

       (11) Комисија контролише да ли се 

пољопривредно земљиште користи у 

складу са закљученим уговором о закупу, 

о чему се сачињава записник. У случају 

утврђених неправилности, Комисија 

извјештава надлежни орган градске 

управе ради предузимања даљих мјера.  

 

Члан 12. 
 

(1) Закупац не може пренијети 

своје право из уговора о закупу на друго 

лице. 

(2) Изузетно од претходног става, 

права и обвезе закупца из уговора о 

закупу могу се пренијети на наследника 

првог наследног реда у случају смрти 

закупца. 

(3) У случају из става 2. закључује 

се с новим закупцем анекс уговора о 

закупу пољопривредног земљишта под 

истим условима и до истека рока на који 

је био закључен уговор са претходним 

закупцем. Нови закупци имају исти правни 

положај у смислу одредби ове Одлуке.  

(4) Пољопривредно земљиште 

дато у закуп не може се дати у подзакуп. 

 

 

III -  ПОСТУПАК ДАВАЊА У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ 

ПОНУДА 
 

Члан 13. 
 

(1) На објављени јавни оглас за 
давање пољопривредног земљишта у 
закуп путем писмених понуда, исте се 
подносе непосредно или се достављају 
путем поште, у затвореној коверти са 
назначеним именом понуђача. 

(2) Уз писмену понуду прилаже се 
докуменатација прописана јавним 
огласом. 

(3) На коверти која садржи 
писмену понуду мора бити означен дан и 
час доспјећа те коверте. 

(4) Рок за подношење писмене 
понуде на објављени јавни оглас не може 
бити краћи од 15 дана од дана 
објављивања јавног огласа.  

(5) Поступак давања у закуп 

пољопривредног земљишта путем 

писмених понуда може се спровести ако 

је достављена само једна благовремена и 

потпуна писмена понуда.   

 

Члан 14. 

 
(1) На дан одређен у јавном огласу 

о давању у закупу пољопривредног 
земљишта, Комисија отвара писане 
понуде оним редослиједом којим су 
достављене и утврђује истовремено које 
су понуде достављене по истеку рока 
назначеног у огласу. 

(2) Отварању понуда могу 
присуствовати понуђачи, односно њихови 
пуномоћници, који су дужни показати и 
приложити пуномоћ овјерену код 
надлежног органа. 
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Члан 15. 

 

(1) Комисија разматра само 
писмене понуде које су благовремене, 
потпуне и које испуњавају услове 
прописане јавним огласом. 

(2) Комисија може, прије избора 
најповољнијег понуђача, тражити стручно 
мишљење из одговарајућих области, 
вршити контролу и провјеру достављених 
доказа понуђача.  

(3) Достављене писмене понуде 
понуђача које имају нетачне податке 
Комисија не разматра. 

 
Члан 16. 

 

(1) Ако је поднесена само једна 
понуда за катастарску честицу, односно 
блок-парцелу пољопривредног земљишта 
објављену у јавном огласу, такву понуду, 
уколико је благовремена, потпуна и 
испуњава услове прописане јавним 
огласом,Комисија оцјењује као 
најповољнију. 

(2) Ако два или више понуђача 
поднесу понуду за исту катастарску 
честицу, односно блок-парцелу 
пољопривредног земљишта објављену у 
јавном огласу, Комисија врши избор 
најповољнијег понуђача на основу укупног 
броја бодова добијених након извршеног 
бодовања понуда.  

(3) Бодовање понуда понуђача се 
врши у складу и на основу критеријума 
који су прописани овом Одлуком. 
 

Члан 17. 

 

Критеријуми за бодовање понуда 

понуђач су: 

 

1. Критеријум постојећи сточни 

фонд(бројно стање стоке на дан 

подношења понуде) бодује се на следећи 

начин: 

а) музна грла (краве) и коњи – 

1,00 поен по грлу, 

б) говеда старости од 12 до 24 

мјесеца – 0,60 поена по грлу, 

в) овце и козе – 0,10 поена по 

грлу, 

г) расплодне свиња – 0,30 поена 

по грлу, 

д) свиње у тову (од 25 кг до 110 

кг) – 0,15 поена по грлу, 

Максималан број бодова који се може 

добити за критеријум постојећи сточни 

фонд је 20.   

2. Критеријум пољопривредна 

механизација бодује се на следећи начин: 

а) број погонских машина – 2,50 

поена по машини и 

б) број прикључних машина – 1 

поен по машини. 

Максималан број бодова који се може 

добити за пољопривредну 

механизацију је 10.  

3. Критеријум врста пољопривредне 

производње бодује се према врсти 

пољопривредне производње коју 

понуђач обавља или планира 

обављати на пољопривредном 

земљишту које се додјељује у закуп. 

Број бодова за врсту пољопривредне 

производње дефинише се у јавном огласу 

на приједлог надлежног органа града у 

распону од 10  до 20.  

Максималан број бодова који се може 

добити за врсту пољопривредне 

производње је 20.  

4. Критеријум близина посједа 

понуђача у односу на земљиште које је 

предмет понуде: 

а)уколико земљиште у власништву 

понуђача непосредно граничи са 

предметним  

земљиштем - 20 бодова, 

б) уколико се земљиште у 

власништву понуђача налази у 

непосредној близини  

предметног земљишта - 10 бодова.  

 

 

 

 



5.6.2020. године                            „Службени гласник града Градишка“ – број 12/20                                 страна 45 

Члан 18. 

 

(1) Право првенства у додјели 

земљишта, без обзира на број бодова, 

уколико испуњава услове из јавног 

огласа, има понуђач који  непосредно 

граничи са предметним земљишем. 

 (2) Ако су након извршеног 

бодовања понуђачи изједначени по броју 

бодова, или постоје два или више 

понуђача који имају право првенства по 

претходном ставу, додјела предметног 

земљишта у закуп ће се извршити 

усменим јавним надметањем на дан и у 

мјесту које Комисија одреди, а о чему ће 

понуђачи бити благовремено писмено  

обавјештени.  

 

IV - ПОСТУПАК ДАВАЊА У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

ПУТЕМ УСМЕНОГЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

 

Члан 19. 

 

 (1) На објављени јавни оглас за 

давање пољопривредног земљишта у 

закуп путем усменог јавног надметања 

пријаве се подносе непосредно или се 

достављају путем поште, у затвореној 

коверти са назначеним именом учесника. 

 (2) Уз пријаву за јавно надметање 

прилаже се докуменатација прописана 

јавним огласом. 

 (3) На коверти која садржи пријаву 

за усмено јавно надметање мора бити 

означен дан и час њеног доспјећа. 

 (4) Рок за подношење пријаве за 

усмено јавно надметање на објављени 

јавни оглас не може бити краћи од 15 

дана од дана објављивања јавног огласа.  

(5) Поступак додјеле у закуп 

пољопривредног земљишта може се 

спровести ако је достављена и само једна 

благовремена и потпуна пријава за 

усмено јавно надметање. 

 

Члан 20. 

 

(1) Давање у закуп 
пољопривредног земљишта путем јавног 
надметања одржава се у вријеме и на 
мјесту који су прописани у јавном огласу. 

(2) У мјесту у којем се одржава 
додјела у закуп пољопривредног 
земљишта путем јавног надметања 
дозвољен је увид у све исправе и податке 
који се односе на закуп, а нарочито 
исправе о катастарском стању 
пољопривредног земљишта. 

 

Члан 21. 

 

(1) Јавним надметањем руководи 
предсједник Комисије, који претходно 
утврђује испуњеност услова за 
одржавање усменог јавног надметања. 

(2) Комисија разматра достављене 
пријаве и утврђује да ли су поднесене 
благовремено и да ли су уз пријаву 
достављени сви тражени докази о 
испуњавању услова из јавног огласа.  

(3) Приликом утврђивања броја 
учесника у усменом јавном надметању 
утврђује се и која лица учествују у своје 
име, а која су пуномоћници, односно 
законски заступници учесника. 

(4) Достављене пријаве учесника 
за усмено јавно надметање који имају 
нетачне податке Комисија не разматра. 
 

 

Члан 22. 

 

(1) Након што утврди да су 

испуњени услови за одржавање јавног 

надметања, предсједник Комисије 

упознаје учеснике са начином јавног 

надметања и позива их да стављају 

понуде (цијене) на предметне катастарске 

честице, односно блок-парцеле, по 

редослиједу достављених понуда. 

(2) Јавно надметање траје све док се 

стављају веће понуде.  

(3) Јавно надметање се закључује ако и 

послије другог позива није у року од једне 

минуте стављена већа понуда.  
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(4) Прије закључења јавног надметања, 

предсједник Комисије још једном понавља 

посљедњу понуду, а затим објављује да 

је јавно надметање закључено. 

(5) Након закључења јавног надметања, 

Комисија одмах утврђује и јавно 

објављује која је понуда, као 

најповољнија, прихваћена. 

(6) Ако је поднесена само једна 

пријава на јавно надметање, такву 

пријаву уколико је благовремена, потпуна 

и испуњава услове прописане јавним 

огласом, Комисија оцјењује као 

најповољнију, а износ закупнине утврђује 

на основу непосредне погодбе, али не по 

нижој цијени од почетне годишње цијене 

закупа пољопривредног земљишта 

прописане овом одлуком. 

(7) О јавном надметању води се 

записник у који се уноси цијели ток 

поступка и евидентирају све достављене 

пријаве. 

 

V -  ОБНОВА УГОВОРА О ЗАКУПУ 

 

Члан 23. 

 

(1) Уговор о закупу 

пољопривредног земљишта може се 

обновити за исти период уколико 

закупопримац испуњава обавезе из 

уговора и жели да настави рад на 

пољопривредном земљишту које је добио 

у закуп.  

(2) Уговор о закупу 

пољопривредног земљишта може се 

обновити под условом да је 

закупопримац: 

а) уредно плаћао закупнину, 

б) достављао извјештаје о 

коришћењу пољопривредног земљишта и  

ц) користио цјелокупну површину 

пољопривредног земљишта које је било 

предмет уговора о закупу. 

(3) Захтјев за обнову уговора о 

закупу подноси се надлежном органу 

јединице локалне самоуправе 

најкасније30 дана прије истека периода 

на који је уговор закључен. 

(4) Провјеру испуњености 

наведених услова врши Комисија за 

утврђивање испуњености услова за 

обнову уговора о закупу коју именује 

Градоначелник.  

 

 

VI -  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

 

 О извршењу ове Одлуке старат ће 
се Одјељење за привреду и 
пољопривреду. 
 

Члан 25. 

 

Средства по основу закупнине 

пољопривредног земљишта у својини 

града, користиће се у складу са 

одредбама Закона о пољопривредном 

земљишту. 

 

Члан 26. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о утврђивању 

просјечне коначне цијене 

пољопривредног земљишта које се даје у 

закуп („Службени гласник општине 

Градишка” број: 04/05). 

 

Члан 27. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику града Градишка”. 

 

Број: 01-022-104/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
 



5.6.2020. године                            „Службени гласник града Градишка“ – број 12/20                                 страна 47 

На основу члана 40 став 1. Закона 

о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 

став 2. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) и 

члана 87. Статута града Градишка 

(„Службени гласник града Градишка“ број: 

4/17 и 5/19), Скупштина града Градишка 

на сједници одржаној дана 01.06.2020. 

године, д о н и ј е л а  ј е 

 

 

О Д Л У К У 

о приступању изради Урбанистичког 

плана Градишке 2021 - 2041. године 

I 
 

 Приступа се изради Урбанистичког 

плана Градишке 2021 - 2041. године (у 

даљем тексту: План). 

 

II 
 

 Простор који ће обухватити 

Урбанистички план Градишке 2021 - 2041. 

године приказан је у графичком прилогу 

који је саставни дио ове одлуке, а 

обухвата простор површине приближно 

6550 ha. 

Коначна граница подручја 

планирања одредиће се у графичком 

дијелу Урбанистичког плана. 

 

III 
 

Плански период за који се План 

доноси је 20 година и почиње тећи од 

ступања на снагу одлуке о доношењу 

плана. 

 

IV 
 

 Смјернице за израду Плана: 

 - План израдити у складу са 

одредбама Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 

Правилника о начину израде, садржају и 

форми докумената просторног уређења 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број 69/13), те другим прописима из 

посебних области релевантних за 

планирање и уређење простора. 

 - Приликом израде плана потребно 

је водити рачуна о јавном интересу и 

општим и посебним циљевима просторног 

развоја. 

 - Планом нарочито предвидјети 

концепцију уређења простора, границе 

уже и шире зоне урбаног подручја, 

урбанистичке и друге услове за уређење 

градског грађевинског земљишта, границе 

осталиг земљишта у обухвату плана 

(пољопривредно, шумско и др.), 

концепцију уређења простора 

(формирање зона, цјелина и потцјелина, 

одређивање намјена и сл.), распоред и 

концепцију општих центара и распоред 

јавних функција, радних зона и објеката 

непривредне дјелатнсти и центара 

рекреације, мјере заштите културно-

историјског насљеђа, насљеђа природе и 

заштите животне средине,  природне 

услове, критеријуме и правила за 

уређење, коришћење и изградњу свих 

врста планираних објеката и зона 

односно намјена и услове за спровођење 

плана документима просторног уређења 

нижег реда. 

 -  Носилац израде је обавезан 

обезбиједити усаглашеност Плана, у току 

његове израде, са документом просторног 

уређења вишег реда, односно ширег 

подручја као и водити рачуна о важећим 

документима на подручју града Градишка 

који су нижег реда. 

 

V 

 

Носилац припреме израде плана је 

Градоначелник града Градишка путем 
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Одјељење за просторно уређење и 

грађење. 

Носилац израде плана ће се 

одредити у складу са прописима о јавним 

набавкама Б и Х. 

VI 

 

 Преднацрт Плана припремиће се у 

року од шест мјесеци од закључења 

уговора о изради плана и испуњења 

услова који уговором буду одређени. 

 Преднацрт Плана ће се раматрати 

на стручној расправи, након чега ће 

носилац израде плана утврдити нацрт 

Плана и мјесто, вријеме и начин излагања 

нацрта на јавни увид. 

 

VII 

 

 Нацрт Плана ставиће се на јавни 

увид у трајању од 30 дана и у овом 

периоду ће се прикупљати приједлози, 

примједбе и сугестије заинтересованих 

лица. 

 О мјесту, времену и начину 

излагања нацрта Плана на јавни увид, 

јавност ће бити обавијештена огласном 

објављеним у најмање два средства 

јавног информисања доступна на 

територији града Градишка. 

Након јавног увида провешће се 

јавна расправа о нацрту предметног 

плана. 

VIII 

 

 Приједлог лана ће утврдити 

Градоначелник у року од 15 дана од 

завршетка јавног увида и стручне 

расправе, а на основу нацрта који је био 

на јавном увиду и става о примједбама, 

приједлозима, мишљењима на тај нацрт и 

закључцима са јавне расправе. 

 Уз приједлог Пана Градоначелник 

ће поднијети Скупштини града Градишка 

приједлог одлуке о доношењу 

Урбанистичког плана Градишке 2021 - 

2041. године са потребним 

образложењем. 

 У образложењу одлуке о 

доношењу Урбанистичког плана 

Градоначелни и носилац припреме плана 

ће дати податке о примједбама и 

приједлозима који су у току јавног увида и 

јавне расправе поднесени, те стручно 

образложење примједби и приједлога који 

нису могли бити прихваћени. 

 

IX 

 

Садржај плана мора бити у складу 

са Законом о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 40/13 и 106/15) и 

Правилником о начину израде, садржају и 

форми докумената просторног уређења 

(„Службени гласник Републике Српске” 

број: 69/13), а састојаће се од текстуалног 

и графичког дијела. 

 

X 

 

Средства за  израду плана 

обезбиједиће се из Буџета града 

Градишка. 

 

XI 

 

 На приједлог носиоца припреме 

Плана Скупштина града Градика ће 

именовати савјет плана, ради укупног 

праћења његове израде, вођења стручне 

и  јавне расправе, заузимања ставова по 

питању општег, привредног и просторног 

развоја, те усаглашавања ставова и 

интереса. 

XII 

 

До доношења предметног плана, 

примјењиваће се Урбанистички план 

Градишке 2005 - 2020. године („Службени 

гласник општине Градишка“ број 4/07) у 

дијелу у коме није у супротности са 



5.6.2020. године                            „Службени гласник града Градишка“ – број 12/20                                 страна 49 

документом просторног уређења вишег 

реда. 

XIII 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-022-105/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 

На основу члана 38. став 2. Закона 

о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске”, 

број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 

2. тачка 8. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19) и члана 87. Статута 

града Градишка („Службени гласник града 

Градишка“ броj 4/17 и 5/19), Скупштина 

града Градишка, на сједници одржаној 

дана 01.06.2020. године, д о н и ј е л а  ј е   

 

О  Д  Л  У  К  У 

о доношењу Регулационог плана 
„Стадион“ 

 

I 

 

Доноси се Регулациони план „Стадион“ (У 

даљем тексту: План). 

Границе простора који је обухваћен 

Планом су детаљно одређене у 

текстуалном и графичком дијелу Плана. 

II 

 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног 

и графичког дијела. 

 
III 

 
Елаборат Плана, израђен од стране 

„УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука у мају 

2020. године, налази се у прилогу ове 

одлуке и чини њен саставни дио. 

 
IV 

 

План се излаже на стални јавни увид код 

одјељења надлежног за послове уређења 

простора и грађења. 

 
V 

 

О провођењу ове Одлуке стараће се 

орган из тачке IV ове одлуке.  

 
VI 

 
Ступањем на снагу ове одлуке престају 

да важе раније донесени просторно-

плански документи проведбеног 

карактера, у дијелу у којем нису у 

сагласности са овим Планом. 

 

VII 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном гласнику 

града Градишка”. 

 

Број: 01-022-106/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 38. став 2. Закона 

о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске”, 

број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 

2. тачка 8. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19) и члана 87. Статута 

града Градишка („Службени гласник града 

Градишка“ броj 4/17 и 5/19), Скупштина 

града Градишка, на сједници одржаној 

дана 01.06.2020. године, д о н и ј е л а  ј е   
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О  Д  Л  У  К  У 
о доношењу Регулационог плана „Кеј“ 

 
I 

 
Доноси се Регулациони план „Кеј“ (У 
даљем тексту: План). 
Границе простора који је обухваћен 
Планом су детаљно одређене у 
текстуалном и графичком дијелу Плана. 
 

II 

 
Елаборат Плана састоји се од текстуалног 
и графичког дијела. 

 
III 

 
Елаборат Плана, израђен од стране 
„УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука у мају 
2020. године, налази се у прилогу ове 
одлуке и чини њен саставни дио. 
 

IV 
 

План се излаже на стални јавни увид код 
одјељења надлежног за послове уређења 
простора и грађења. 

V 
 
О провођењу ове Одлуке стараће се 
орган из тачке IV ове одлуке.  
 

VI 
 
Ступањем на снагу ове одлуке престају 
да важе раније донесени просторно-
плански документи проведбеног 
карактера, у дијелу у којем нису у 
сагласности са овим Планом. 
 

VII 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном гласнику 
града Градишка”. 
 
Број: 01-022-107/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 

На основу члана 38. став 2. Закона 
о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске”, 
број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 
2. тачка 8. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16) и члана 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка, на сједници одржаној 
дана 01.06.2020. године, д о н и ј е л а  ј е   
 

О  Д  Л  У  К  У 
о доношењу Регулационог плана „Нова 

Топола - Исток“ 
 

I 

 
Доноси се Регулациони план „Нова 

Топола - Исток“ (У даљем тексту: План). 

Границе простора који је обухваћен 
Планом су детаљно одређене у 
текстуалном и графичком дијелу Плана. 

II 

 
Елаборат Плана састоји се од текстуалног 

и графичког дијела. 

 
III 
 

Елаборат Плана, израђен од стране 

„ИПСА ИНСТИТУТ“ д.о.о. Сарајево у мају 

2020. године, налази се у прилогу ове 

одлуке и чини њен саставни дио. 

 

IV 

План се излаже на стални јавни увид код 

одјељења надлежног за послове уређења 

простора и грађења. 

 

V 

 
О провођењу ове Одлуке стараће се 

орган из тачке IV ове одлуке.  

 

VI 

 
Ступањем на снагу ове одлуке престају 

да важе раније донесени просторно-

плански документи проведбеног 
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карактера, у дијелу у којем нису у 

сагласности са овим Планом. 

 

VII 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном гласнику 

града Градишка”. 

 
Број: 01-022-108/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 38. став 2. Закона 
о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. 
тачка 8. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16) и члана 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка, на сједници одржаној 
дана 01.06.2020. године, д о н и ј е л а  ј е   
 

О  Д  Л  У  К  У 
о доношењу Регулационог плана „Нова 

Топола - Запад“ 
 
I 
 

Доноси се Регулациони план „Нова 
Топола - Запад“ (У даљем тексту: План). 
Границе простора који је обухваћен 
Планом су детаљно одређене у 
текстуалном и графичком дијелу Плана. 
 

II 
 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног 
и графичког дијела. 
 

III 
 

Елаборат Плана, израђен од стране 
„ИПСА ИНСТИТУТ“ д.о.о. Сарајево у мају 
2020. године, налази се у прилогу ове 
одлуке и чини њен саставни дио. 

 
IV 
 

План се излаже на стални јавни увид код 
одјељења надлежног за послове уређења 
простора и грађења. 

V 
 

О провођењу ове Одлуке стараће се 
орган из тачке IV ове одлуке.  
 

VI 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престају 
да важе раније донесени просторно-
плански документи проведбеног 
карактера, у дијелу у којем нису у 
сагласности са овим Планом. 
 

VII 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном гласнику 
града Градишка”. 
 
Број: 01-022-109/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 
 

На основу члана 39. став (2)  тачка 
25)  Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), члана 59., 62. и члана 66. став 
2. под а) Закона о задуживању, дугу и 
гаранцијама Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 71/12, 52/14 и 114/17) и члана 36. став 
(2) тачка 27) и члана 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17, 5/19), Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 01.06.2020. године  донијела је 
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О  Д  Л  У  К  У 
о кредитном задужењу града Градишка 

 
 
 
I 

 Прихвата се кредитно задужење 
града Градишка у укупном износу од 
17.500.000,00 КМ од чега 15.034.310,98 
КМ за рефинансирање постојећих 
кредитних обавеза и 2.465.689,02 КМ за 
јавне објекте и инфраструктурна улагања. 
 

II 
 

 Кредитна средства из тачке I ове 
одлуке обезбиједиће се задужењем код 
комерцијалних банака под сљедећим 
условима: 
 
- износ кредита: до 17.500.000,00 КМ 
- каматна стопа: до 4,00%+EURIBOR, 
- начин отплате: у једнаким мјесечним    
  ануитетима, 
- грејс период двије године 
- рок отплате: 144 мјесеца (12 година), 
- обрада захтјeва: у складу са понудом  
  банке, 
- накнада за пријевремену отплату: без  
  накнаде 
- обезбјеђење: мјенице и налози града  
  Градишка 

III 
 

 Овлашћује се Градоначелник да у 
складу с овом одлуком проведе 
процедуру избора најповољније банке и 
потпише све акте неопходне за 
реализацију кредитног задужења из тачке 
I ове одлуке. 

IV 
 
1. Остварени редовни приходи у 2019. 

години износе 26.647.967,70 КМ. 
2. Укупна задуженост Града Градишка на 

дан 30.04.2020. године, по  
дугорочном дугу који подлијеже 
законском ограничењу износи 
33.022.761,22 КМ. 

3. Годишњи ануитет по текућим 
дугорочним кредитима који подлијеже 
законском ограничењу у 2020. години 

износи 3.773.803,82  КМ или 14,16 % 
редовних прихода остварених у 2019. 
години.  

4. Годишњи ануитет у 2020. години, који 
подлијеже законском ограничењу, по 
текућим дугорочним кредитима и по 
предложеном новом задужењу из ове 
одлуке, износиће 3.164.158,62 КМ (са 
обрачунатом каматом) или  11,87% 
редовних прихода остварених у 
2019.години (у грејс периоду), а 
годишњи ануитет у 2021. години (у 
грејс периоду) износиће 2.518.102,87 
КМ или 9,45% редовних прихода 
остварених у 2019.години. 

 
5. Годишњи ануитет у 2022. години, који 

подлијеже законском ограничењу, по 
текућим дугорочним кредитима и по 
предложеном новом задужењу из ове 
одлуке, износиће 4.076.565,91 КМ или 
15,30% редовних прихода остварених 
у 2019. години. 

 
V 

 
 Спецификација утрошка кредитних 
средства по задужењу налази се у 
прилогу ове одлуке и чини њен саставни 
дио. 
 

VI 
 

 За реализацију ове одлуке 
задужује се Градоначелник Града и 
Одјељење за финансије. 
 

VII 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у 
„Службеном гласнику града Градишка“, а 
примјењиваће се по добијању 
сагласности Министарства финансија 
Републике Српске. 
 
Број: 01-022-110/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
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ПРИЛОГ 
СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
утрошка кредитних средства по задужењу: 

 
 
а.) рефинансирање постојећих обавеза 15.034.310,98 КМ 
 
Ред.
бр. 

Банка Сагласност МФ Одлука 
Скупштине града 

Број уговора 
са банком 

Остатак дуга 
(главница)  

1. Нова банка 
синдицирани кредит  

06.04/400-758-1/17, 
04.08.2017.год. 

01-022-278/17, 
од 
04.08.2017.годи 
01-022-507/17 

02-443-2/17 15.034.310,98 

  У к у п н о    15.034.310,98 

 
б.) финансирање улагања у јавне и инфраструктурне објекте 2.465.689,02 КМ  
  

Ред.бр. Улагања План 
капиталних 
инвестиција-
веза са 
статегијом 

Износ 

1. Спортска дворана – 
вањско уређење  

Спорт  1.000.000,00 

2. Реновирање друштвених 
просторија у мјесним 
заједницама  

Остали пројекти    300.000,00 

3. Изградња вртића у 
Брестовчини са вањским 
уређењем 

Образовање    500.000,00 

4. Завршетак 
инфраструктурног 
опремања 
Агроиндустријске зоне 
Нова Топола 

Привреда     300.000,00 

5. Реконструкција и 
модернизација градских 
улица и паркинг простора  

Саобраћајна 
инфраструктура 

   365.689,02 

Укупно  2.465.689,02 

 
 
Број: 01-022-110/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 19. став 3. Закона 

о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 4) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број 97/16) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
4/17 и 5/19), а након разматрања 
Извјештаја о пословању и годишњег 
обрачуна ЈУ „Центар за социјални рад“ 
Градишка за 2019. годину, Скупштина 
града Градишка на својој 32. редовној 
сједници одржаној 1.6.2020. године 
донијела је сљедећу  
 
 

О Д Л У К У 
 
 

Члан 1. 
 

 Усваја се Извјештај о пословању и 
годишњи обрачун ЈУ „Центар за 
социјални рад“ Градишка за 2019. годину. 
 

Члан 2. 
 
Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-100/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 19. став 3. Закона 
о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 4) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број 97/16) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
4/17 и 5/19), а након разматрања 
Извјештаја о пословању и годишњег 
обрачуна ЈЗУ „Дом здравља“ 
Градишка за 2019. годину, Скупштина 
града Градишка на својој 32. редовној 

сједници одржаној 1.6.2020. године 
донијела је сљедећу  
 

О Д Л У К У 
 

 
Члан 1. 

 
 Усваја се Извјештај о пословању и 
годишњи обрачун ЈЗУ „Дом здравља“ 
Градишка за 2019. годину. 
 

Члан 2. 
 
Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-91/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 19. став 3. Закона 
о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 4) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број 97/16) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
4/17 и 5/19), а након разматрања 
Извјештаја о пословању и годишњег 
обрачуна ЈЗУ „Апотека Градишка“ 
Градишка за 2019. годину, Скупштина 
града Градишка на својој 32. редовној 
сједници одржаној 1.6.2020. године 
донијела је сљедећу  
 
 

О Д Л У К У 
 

 
Члан 1. 

 
 Усваја се Извјештај о пословању и 
годишњи обрачун ЈЗУ „Апотека Градишка“ 
Градишка за 2019. годину. 
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Члан 2. 
 
Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

Број: 01-022-92/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 19. став 3. Закона 
о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 4) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број 97/16) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
4/17 и 5/19), а након разматрања 
Извјештаја о пословању и годишњег 
обрачуна Јавне установе за 
предшколско васпитање и образовање 
дјеце „Лепа Радић“ Градишка за 2019. 
годину, Скупштина града Градишка на 
својој 32. редовној сједници одржаној 
1.6.2020. године донијела је сљедећу  
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
 

 Усваја се Извјештај о пословању и 
годишњи обрачун Јавне установе за 
предшколско васпитање и образовање 
дјеце „Лепа Радић“ Градишка за 2019. 
годину. 
 

Члан 2. 
 
Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
 
Број: 01-022-93/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 

 
На основу члана 19. став 3. Закона 

о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 4) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број 97/16) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
4/17 и 5/19), а након разматрања 
Извјештаја о пословању и годишњег 
обрачуна ЈУ „Културни центар“ 
Градишка за 2019. годину, Скупштина 
града Градишка на својој 32. редовној 
сједници одржаној 1.6.2020. године 
донијела је сљедећу  
 

О Д Л У К У 
 
I 
 

 Усваја се Извјештај о пословању и 
годишњи обрачун ЈУ „Културни центар“ 
Градишка за 2019. годину. 
 

II 
 
Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
 
Број: 01-022-98/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 19. став 3. Закона 
о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 4) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број 97/16) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
4/17 и 5/19), а након разматрања 
Извјештаја о пословању и годишњег 
обрачуна ЈУ „Народна библиотека“ 
Градишка за 2019. годину, Скупштина 
града Градишка на својој 32. редовној 
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сједници одржаној 1.6.2020. године 
донијела је сљедећу  
 
 

О Д Л У К У 
 

 
I 
 

 Усваја се Извјештај о пословању и 
годишњи обрачун ЈУ „Народна 
библиотека“ Градишка за 2019. годину. 
 
 

II 
 
Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-94/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 19. став 3. Закона 
о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 4) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број 97/16) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
4/17 и 5/19), а након разматрања 
Извјештаја о пословању и годишњег 
обрачуна ЈУ „Завичајни музеј“ 
Градишка за 2019. годину, Скупштина 
града Градишка на својој 32. редовној 
сједници одржаној 1.6.2020. године 
донијела је сљедећу  
 
 

О Д Л У К У 
 

 
I 
 

 Усваја се Извјештај о пословању и 
годишњи обрачун ЈУ „Завичајни музеј“ 
Градишка за 2019. годину. 
 

 
II 
 

 
Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
 
Број: 01-022-95/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 19. став 3. Закона 
о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 4) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број 97/16) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
4/17 и 5/19), а након разматрања 
Извјештаја о пословању и годишњег 
обрачуна ЈУ „Градско позориште 
Градишка“ Градишка за 2019. годину, 
Скупштина града Градишка на својој 32. 
редовној сједници одржаној 1.6.2020. 
године донијела је сљедећу  
 

 
О Д Л У К У 

 
 
I 
 

 Усваја се Извјештај о пословању и 
годишњи обрачун ЈУ „Градско позориште 
Градишка“ Градишка за 2019. годину. 
 

II 
 
Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-99/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 19. став 3. Закона 
о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 4) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број 97/16) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
4/17 и 5/19), а након разматрања 
Извјештаја о пословању и годишњег 
обрачуна ЈУ „Туристичка организација 
града Градишка“ за 2019. годину, 
Скупштина града Градишка на својој 32. 
редовној сједници одржаној 1.6.2020. 
године донијела је сљедећу  
 
 

О Д Л У К У 
 

I 
 

 Усваја се Извјештај о пословању и 
годишњи обрачун ЈУ „Туристичка 
организација града Градишка“ за 2019. 
годину. 
 
 

II 
 
Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-96/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 348. став 1. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 
58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 4. и 5. 
Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12) и члана 
36. и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17 и „Службени гласник града 
Градишка“, број 5/19) Скупштина града 

Градишка на сједници одржаној 
01.06.2020. године, доноси 

 
 

О Д Л У К У  
 

о приступању продаји некретнинe 
путем лицитације 

 

 

I 
 

Приступа се продаји путем 
лицитације некретнинe у власништву 
Града Градишка са 1/1 дијела и то: 
 

- трособног стана као посебног 
дијела зграде у Вакуфу, изграђенe 
на к.ч. број 403/1 к.о. Вакуф, 
површине 87,06 m², уписаног у Књигу 
уложених уговора о откупу 
стамбених зграда и станова за к.о. 
Вакуф, лист број 2 као етажно 
власништво Града по почетној 
продајној цијени од 5.642,00 КМ.  

 
II 
 

1) Продаја некретнинe из претходне тачке 
се врши путем усменог јавног надметања-
лицитацијом. 
2) Поступак лицитације проводи Комисија 
за спровођење јавног надметања за 
продају неизграђеног грађевинског 
земљишта именована Рјешењем 
Скупштине Града Градишка (у даљем 
тексту: Комисија) . 
 

III 
 
Право учешћа у поступку продаје 
некретнина имају сва физичка и правна 
лица која по закону могу бити власници 
некретнина које се продају, уз уплату 
кауције која износи 10% од почетне 
продајне цијене некретнина које се 
лицитирају, с тим да тај износ не може 
бити нижи од 1 000,00 КМ, нити виши од 
50 000,00КМ, на јединствени рачун 
трезора Града Градишка број 567-323-
82000714-59 код Сбербанк а.д. Бања 
Лука, Филијала Градишка, сврха дознаке: 
кауција за учешће на лицитацији, прије 
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почетка поступка лицитације и урачунава 
се у продајну цијену, а у случају да 
учесник лицитације не излицитира 
жељену некретнину иста се враћа. 
 

IV 

 

Излицитирана, односно утврђена куповна 
цијена некретнине се плаћа у року од 15 
дана од дана закључења уговора о 
продаји некретнине, а купац ступа у 
посјед купљене некретнине након 
плаћања куповне цијене. 
 

V 

 
Овлашћује се Градоначелник града 
Градишка да након ступања на снагу ове 
одлуке у средствима јавног информисања 
објави оглас о продаји предметне 
некретнине путем лицитације.  
 

VI 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-115/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 

 

На основу чл. 39. и 82. став (2) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19 ) и чл. 36. и 87. Статута Града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17 и „Службени гласник 
града Градишка“, број 5/19) Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 01.06.2020. године,  д о н о с и: 
 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о исплати средстава Спортском 
друштву „Спортско рекреативни 

центар Сењак“ из Градишке 
 

I 
 
Спортском друштву „Спортско 
рекреативни центар Сењак“ из Градишке 
одобравају се средства у износу од 
42.492,24 КМ. 
(словима:четрдесетдвијехиљадечетристо
деведесетдвијеконвертибилнемараке) на 
име извршених улагања у спортско 
рекреативни објекат (Балон дворана) 
изграђен на парцели означеној као : 
 
к.ч. број 1850/1 „балон дворана“ зграда 
физичке културе и рекреације,  
                           површине 1105 m2, 
                          „балон дворана“ помоћне 
зграде у ванпривреди, површине 51 m2, 
                          „балон дворана“ 
земљиште уз зграду физичке културе,  
                           површине 4675 m2, 
уписане у л.н број 1912  к.о. Градишка 1 
на име Града Градишка са 1/1 дијела.         
                                         

II 
 

За извршењe ове одлуке задужује се 
Градоначелник града Градишка.  
 

III 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-114/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
_____________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и 
члана 36. и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17 и „Службени гласник града 
Градишка“, број 5/19) Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној 
01.06.2020. године, доноси 
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О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за продужење 
рока извршења обавеза 

                               

I 
 
Даје се сагласност за продужење рока 
извршења посебних обавеза купца из 
тачке VII Уговора о продаји, који је 
обрадио Златан Љубљанац, нотар са 
сједиштем у Градишци, број ОПУ: 342/17, 
закљученог дана 04.07.2017. године 
између Општине Градишка као продавца 
и Друштва са ограниченом одговорношћу 
„KASTHOUSE“ Градишка као купца и то 
до 04.09.2020. године, о чему ће се 
сачинити анекс уговора. 
 

II 
 

Анекс уговора о продужењу наведеног 
рока ће се закључити након прибављене 
сагласности Правобранилаштва 
Републике Српске сједиште замјеника 
Бања Лука. 

III 
 
За провођење ове одлуке задужује се 
Градоначелник града Градишке. 
                                                             

IV 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишке“. 
 
Број: 01-022-116/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 36. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и члана 140. 
Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 6/17 и 5/19 ) а након 
разматрања Извјештаја о реализацији 
Плана утрошка средстава остварених 

од накнаде по основу кориштења шумe 
и шумског земљишта на простору 
града Градишка за 2019. годину, 
Скупштина града Градишка на 32. 
редовној сједници одржаној 29.05.2020. 
године донијела је сљедећи 
 
 

З А К Љ У Ч  А К 
 
- Усваја се Извјештај о 

реализацији Плана утрошка средстава 
остварених од накнаде по основу 
кориштења шумe и шумског земљишта 
на простору града Градишка за 2019. 
годину. 
 
Број: 01-013-30/20 
Датум: 29.05.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 36. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и члана 140. 
Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 6/17 и 5/19 ) а након 
разматрања Извјештаја о реализацији 
Плана кориштења средстава 
остварених од концесионе накнаде за 
2019. годину, Скупштина града Градишка 
на 32. редовној сједници одржаној 
29.05.2020. године донијела је сљедећи 
 
 

З А К Љ У Ч  А К 
 
- Усваја се Извјештај о 

реализацији Плана кориштења 
средстава остварених од концесионе 
накнаде за 2019. годину. 
 
Број: 01-013-31/20 
Датум: 29.05.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 36. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и  140. 
Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник град 
Градишка“ бр. 6/17 и 5/19) а након 
разматрања Извјештаја о реализацији 
Програма заједничке комуналне 
потрошње у 2019. години, Скупштина 
града Градишка на 32. редовној сједници 
одржаној 29.05.2020. године донијела је 
сљедећи 
 

З А К Љ У Ч  А К 
 
- Усваја се Извјештај о 

реализацији Програма заједничке 
комуналне потрошње у 2019. години.  
 
Број: 01-013-23/20 
Датум: 29.05.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 36. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и члана 140. 
Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 6/17 и 5/19 ) а након 
разматрања Извјештаја о реализацији 
Програма уређења грађевинског 
земљишта за 2019. годину, Скупштина 
града Градишка на 32. редовној сједници 
одржаној 29.05.2020. године донијела је 
сљедећи 
 

З А К Љ У Ч  А К 
 
- Усваја се Извјештај о 

реализацији Програма уређења 
грађевинског земљишта за 2019. 
годину. 
 
Број: 01-013-24/20 
Датум: 29.05.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 

На основу члана 36. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и члана 140. 
Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 6/17 и 5/19 ) а након 
разматрања Извјештаја о реализацији 
Програма текућег одржавања и 
реконструкције локалних и 
некатегорисаних путева за 2019. 
годину, Скупштина града Градишка на 32. 
редовној сједници одржаној 29.05.2020. 
године донијела је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч  А К 
 
- Усваја се Извјештај о 

реализацији Програма текућег 
одржавања и реконструкције локалних 
и некатегорисаних путева за 2019. 
годину. 
 
Број: 01-013-25/20 
Датум: 29.05.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 36. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и члана 140. 
Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 6/17 и 5/19) а након 
разматрања Извјештаја о реализацији 
Програма текућег одржавања 
хидромелиорационог система за 2019. 
годину, Скупштина града Градишка на 32. 
редовној сједници одржаној 29.05.2020. 
године донијела је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч  А К 
 
- Усваја се Извјештај о реализацији 

Програма текућег одржавања 
хидромелиорационог система за 2019. 
годину.  
 
Број: 01-013-26/20 
Датум: 29.05.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 36. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и члана 140. 
Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 6/17 и 5/19), а након 
разматрања Извјештаја о реализацији 
Програма социјалне заштите за 2019. 
годину, Скупштина града Градишка на 32. 
редовној сједници одржаној 29.05.2020. 
године донијела је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч  А К 
 
- Усваја се Извјештај о 

реализацији Програма социјалне 
заштите за 2019. годину. 
 
Број: 01-013-27/20 
Датум: 29.05.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 36. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и члана 140. 
Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 6/17 и 5/19), а након 
разматрања Извјештаја о реализацији 
Програма борачко – инвалидске 
заштите и заштите цивилних жртава 
рата за 2019. годину, Скупштина града 
Градишка на 32. редовној сједници 
одржаној 29.05.2020. године донијела је 
сљедећи 
 

З А К Љ У Ч  А К 
 
- Усваја се Извјештај о 

реализацији Програма борачко – 
инвалидске заштите и заштите 
цивилних жртава рата за 2019. годину. 
 
Број: 01-013-28/20 
Датум: 29.05.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 

На основу члана 36. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и члана 140. 
Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 6/17 и 5/19), а након 
разматрања Извјештаја непрофитних 
организација о кориштењу средстава 
Буџета Града и стању у области 
невладиног сектора  за 2019. годину, 
Скупштина града Градишка на 32. 
редовној сједници одржаној 29.05.2020. 
године донијела је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч  А К 
 
- Усваја се Извјештај 

непрофитних организација о 
кориштењу средстава Буџета Града и 
стању у области невладиног сектора за 
2019. годину. 
 
Број: 01-013-29/20 
Датум: 29.05.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 

 
На основу члана 36. Статута града 

Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и члана 140. 
Пословника о раду Скупштине града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 6/17 и 5/19) а након 
разматрања Извјештаја о реализацији 
Омладинске политике и положају и статусу 
младих за 2019. годину, Скупштина града 
Градишка на 32. редовној сједници одржаној 
29.05.2020. године донијела је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч  А К 
 
- Усваја се Извјештај о реализацији 

Омладинске политике и положају и статусу 
младих за 2019. годину. 
 
Број: 01-013-32/20 
Датум: 29.05.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
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На основу чл. 39. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и  36/19),  
члана 55. став 4. Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и чл. 36 и 
87. Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 01.06.2020. године  
донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању в.д. начелника Одјељења 
за развој и међународне пројекте 
у Градској управи града Градишка 

 
 
1. Данијела Милетић, професор 
енглеског језика и књижевности из 
Градишке, именује се за в.д. начелника 
Одјељења за развој и међународне 
пројекте у Градској управи града 
Градишка са даном 01.06.2020. године.  
 
2. Именовање из тачке 1. овог рјешења 
врши се на период до 90 дана, односно 
до окончања поступка именовања на 
мандатни период по јавном конкурсу. 
 
3. За извршење Рјешења задужује се 
Градоначелник. 
 
4. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Чланом 55. став 4. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
прописано је да се до окончања поступка 
именовања, у складу са наведеним 
законом, именује вршилац дужности  
начелника одјељења на период до 90 
дана. Руководеће радно мјесто 
Начелника одјељења за развој и 
међународне пројекте је упражњено, а 
прописано је Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних 

мјеста у Градској управи града Градишка. 
Именована испуњава опште услове 
прописане законом и посебне услове 
прописане Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних 
мјеста Градске управе Градишка и 
предложена је од стране Градоначелника 
за именовање на наведену дужност. 
 На основу наведеног рјешено је 
каоу диспозитиву. 
  

Правна поука: 
 Против овог рјешења именована 
може изјавити жалбу Одбору за жалбе 
града Градишка у року од 15 дана од дана 
пријема рјешења. 
 
Број: 01-111-93/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ 
ЦЕНТАР „SERVITIUM“ ГРАДИШКА 
___________________________________
___________________________________ 
 

На основу чл. 13., 15. и 16. Статута 
Јавног предузећа Спортски центар 
„Servitium“ Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 1/11, 5/18, 13/19 и 
17/19), а у вези са чланом 5. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске, бр. 75/04 и 78/11) и чл. 
36. и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка, бр. 
4/17 и 5/19) Скупштина града Градишка у 
функцији Скупштине Јавног предузећа 
Спортски центар „Servitium“ Градишка, на 
сједници одржаној дана 01.06.2020. 
године  донијела је 
 

О Д Л У К У 
о повећању основног капитала Јавног 
предузећа Спортски центар „Servitium“ 

Градишка 
 
I 

 
Овом одлуком Скупштина града Градишка 
у функцији Скупштине Јавног предузећа 
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Спортски центар „Servitium“ Градишка 
повећава основни капитал Јавног 
предузећа Спортски центар „Servitium“ 
Градишка.  

II 
 

(1) Основни капитал Јавног предузећа 
Спортски центар „Servitium“ Градишка се 
повећава у износу од 337.737,00 КМ, 
неновчани улог у стварима и правима, 
утврђено од стране овлашћеног 
процјењивача.  
(2) Средства из претходне тачке у износу од 
337.737,00 КМ су улагања Града преносом 
права својине на непокретностима, са града 
Градишка на Јавно предузеће Спортски 
центар „Servitium“ Градишка, означеним као: 
- к.ч. број 2525/1  „Љевчанска“  градилиште                                
површине  3710 m² 
                                 земљиште уз зграду 
физичке културе       површине  2274 m² 

                                                                                             
укупне површине 5984 m²,  
уписане у лист непокретности број: 1912 у к.о. 
Градишка 1, својина Града Градишка, по 
новом премјеру, што по старом премјеру 
одговара: 
- к.ч. број 750/8  „житна пијаца“ градилиште у 
површини од 5624 m² уписана у п.л. број 2689 
у к.о. Градишка град  и 

-к.ч. број 1905/64 „ помоћно игралиште“ 
градилиште у површини  376 m² уписаној у 
п.л. број 3078 у к.о Градишка село. 

 
III 
 

Укупна вриједност основног капитала Јавног 
предузећа Спортски центар „Servitium“ 
Градишка након повећања износи 
7.620.643,62 КМ од чега у новцу уплаћено и 
уписано 7.282.906,62 КМ и у стварима и 
правима  337.737,00 КМ. 

 
IV 
 

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

 
Број: 01-022-111/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 

 

На основу члана 2. став (1) Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске, бр. 97/16 и 78/11), 
члана 39. став (1) тачка 34) и члана 82. 
став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске, 
бр. 97/16 и 36/19), у складу са Законом о 
привредним друштвима („Службени 
гласник Републике Српске, бр. 127/08, 
58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), чл. 15. и 16. 
Статута Јавног предузећа Спортски 
центар „Servitium“ Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 1/11, 5/18, 
13/19 и 17/19) и чл. 36. и  87. Статута 
града Градишка („Службени гласник града 
Градишка, бр. 4/17 и 5/19) Скупштина 
града Градишка у функцији Скупштине 
Јавног предузећа Спортски центар 
„Servitium“ Градишка, на сједници 
одржаној дана 01.06.2020. године   
донијела је 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о организовању и 

усклађивању аката Јавног предузећа 
Спортски центар „Servitium“ Градишка 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о организовању и усклађивању 
аката Јавног предузећа Спортски центар 
„Servitium“ Градишка број: 01-023-4/11 од 
23. 02. 2011. године („Службени гласник 
општине Градишка“, број 1/11), број: 01-
022-142/18 од 29.03.2018. године 
(„Службени гласник општине Градишка“ 
број 5/18), број: 01-022-472/19 од 
19.09.2019. године („Службени гласник 
града Градишка“, број 13/19) и број:01-
022-675/19 од 24.12.2019. године 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
17/19) члан 7. се мијења и гласи: 
 
„Основни капитал Јавног предузећа 
Спортски центар „Servitium“ Градишка је 
7.620.643,62 КМ од чега у новцу уплаћено 
и уписано 7.282.906,62 КМ и у стварима и 
правима 337.737,00 КМ“. 
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Члан 2. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-112/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
___________________________________ 
 

На основу члана 5. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник 
Републике Српске, бр. 97/16 и 78/11), чл. 
15. и 16. Статута Јавног предузећа 
Спортски центар „Servitium“ Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
1/11, 5/18,13/19 и 17/19) и чл. 36. и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка у функцији 
Скупштине Јавног предузећа Спортски 
центар „Servitium“ Градишка, на сједници 
одржаној дана 01.06.2020. године  
донијела је 

 
СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ 

о измјени Сатута Јавног предузећа  
Спортски центар „Servitium“ Градишка 

 

 
Члан 1. 

 
У Статуту Јавног предузећа Спортски 
центар „Servitium“ Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 1/11, 5/18, 
13/19 и 17/19) члан 13. се мијења и гласи: 
 

„(1) Основни капитал Јавног предузећа 
Спортски центар „Servitium“ Градишка је 
7.620.643,62 КМ од чега у новцу уплаћено 
и уписано 7.282.906,62 КМ и у стварима и 
правима 337.737,00 КМ. 
 
(2) Повећање и смањење основног 
капитала врши се у случајевима и на 
начин прописан законом“. 
 

 
 

Члан 2. 
 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-113/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
___________________________________
___________________________________ 
 

На основу члана 22. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама („Службени гласник 
Републике Српске” бр.121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона o заштити становништва 
од заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске“ бp.90/17), чл. 59. и 82. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 
36/19), члана 18. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите 
општине Градишка у области заштите и 
спасавања („Службени гласник општине 
Градишка" бр. 4/13) и чл. 68. и чл. 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ бp.4/17 и 5/19), 
Одлуке о проглашењу ванредне ситуације 
за територију Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 15/20), а на приједлог Градског штаба 
за ванредне ситуације, са телефонске 
сједнице одржане, 23.5.2020. године,  
командант Штаба доноси:  
 

НАРЕДБУ 
 

o регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних  и 
других објеката и служби на територији 

града Градишка 
 

 
У циљу провођења ванредних мјера за 
спречавање и сузбијање заразних 
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болести, те заштите и спасавања 
становништва: 
 

1. 3абрањује/у се до 25. маја 2020. 
године: 
 
- Сва јавна окупљања у групама 

већим од 50 особа на јавном 
мјесту, 

- Рад базенима, „wellness“ и спа 
центрима, посебно и у склопу 
угоститељских објеката за 
смјештај, 

- Такмичарске активности спортских 
организација и спортиста, 

- Рад свадбеним салонима, 
- Сви скупови приватног карактера 

на којима се окупља више од 50 
особа (организоване прославе у 
шаторима и сл.). 
 
 

2. Ограничава се рад до 01. јуна 2020. 
године, како слиједи: 
 
- Угоститељским објектима за 

исхрану и пиће сваким даном до 
23:00 часа, 

- Трговинама на велико-сваким 
радним даном и суботом до 22:00 
часа, а недјељом до 14:00 часова, 

- Трговинама на мало 
прехрамбеном и непрехрамбеном 
робом-сваким радним даном и 
суботом до 22:00 часа, а недјељом 
до 14:00 часова, 

- Драгсторима-сваким даном до 
23:00 часа, 

- Тржним центрима сваким даном до 
22:00 часа, 

- Субјектима који обављају 
дјелатност производње хљеба, 
пецива, свјеже тјестенине и 
колача-сваким даном до 23:00 
часа,  

- Фитнес–центрима (фитнес, боди-
билдинг клубовима и сличним 
облицима организовања)-сваким 
даном до 22:00 часа,    

- Субјектима услужних и занатских 
дјелатности сваким радним даном 
и суботом до 22:00 часа, а 
недјељом до 14:00 часова, 

- Пољопривредним апотекама-
сваким радним даном и суботом до 
22:00 часа, а недјељом до 14:00 
часова, а апотекама без промјене 
радног времена, 

- Бензинским пумпама и плинским 
пумпним станицама за дио пумпе и 
станице у којем је смјештен 
продајни и угоститељски објекат до 
23:00 часа сваким даном, а без 
временског ограничења рада када 
је у питању продаја горива, других 
нафтних деривата и плина, 

- Приређивачима игара на срећу-
сваким радним даном до 22:00 
часа, а недјељом до 14:00 часова, 

- Рад дјечијим играоницама-сваким 
даном до 22:00 часа, 

- Активности спортских организација 
и спортиста које обухватају 
тренажни процес-сваким даном до 
22:00 часа. 
 

- Од 07:00 до 17:00 часова: 
- Тржницама на велико и тржницама 

на мало (пијаце), 
 

- Од 06:00 до 13:00 часова: 
- Сточним пијацама. 

 
3. Сви субјекти из претходних тачки ове 

наредбе дужни су организовати рад уз 
обавезно предузимање мјера 
прописаних у Упутству „ЈЗУ Институт 
за јавно здравство Републике Српске“ 
за спречавање појаве и ширења 
COVID-19 болести на радном мјесту. 

 
4. Задужује се Одјељење за инспекције и 

Комунална полиција да у провођењу 
ове наредбе обезбиједе поштовање 
исте од стране напријед наведених  
субјеката. 

5. O извршењу задатака из ове Наредбе, 
органи из тачке 5. наредбе, 
свакодневно ће извјештавати Градски 
штаб за ванредне ситуације. 

6. Све јавне установе, службе и јавна 
предузећа, те предузетници и други 
субјекти дужни су да се строго 
придржавају ове наредбе. 
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7. Наредба број: 02-022-87/20, од 
22.5.2020. године се ставља ван снаге.   

8. Ова наредба ступа на снагу одмах и 
биће објављена у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

Број: 02-022-87/1/20 
Датум: 23.05.2020. године 
Градишка 

КОМАНДАНТ ШТАБА 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 22. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама („Службени гласник 
Републике Српске” бр.121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона o заштити становништва 
од заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске“ бp.90/17), члана 59. и 
82. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр.97/16 и 36/19), члана 18. Одлуке о 
организацији и функционисању цивилне 
заштите општине Градишка у области 
заштите и спасавања („Службени гласник 
општине Градишка" бр. 4/13) и чл. 68. и 
чл. 88. Статута Града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ 
бp.4/17 и 5/19), Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације за територију 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 15/20), а на 
приједлог Градског штаба за ванредне 
ситуације, са телефонске сједнице 
одржане, 22.5.2020. године,  командант 
Штаба доноси:  
 

НАРЕДБУ 
 

o регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних  и 
других објеката и служби на територији 

града Градишка 
 
У циљу провођења ванредних мјера за 
спречавање и сузбијање заразних 
болести, те заштите и спасавања 
становништва: 
 

1. 3абрањује/у се до 25. маја 2020. 
године: 

 
- Сва јавна окупљања у групама 

већим од 50 особа на јавном 
мјесту, 

- Рад базенима, „wellness“ и спа 
центрима, посебно и у склопу 
угоститељских објеката за 
смјештај, 

- Такмичарске активности спортских 
организација и спортиста, 

- Рад свадбеним салонима, 
- Сви скупови приватног карактера 

на којима се окупља више од 50 
особа (организоване прославе у 
шаторима и сл.). 
 
 

2. Ограничава се рад до 01. јуна 2020. 
године, како слиједи: 
 
- Угоститељским објектима за 

исхрану и пиће сваким даном до 
22:00 часа, 

- Трговинама на велико-сваким 
радним даном и суботом до 22:00 
часа, а недјељом до 14:00 часова, 

- Трговинама на мало 
прехрамбеном и непрехрамбеном 
робом-сваким радним даном и 
суботом до 22:00 часа, а недјељом 
до 14:00 часова, 

- Драгсторима-сваким даном до 
22:00 часа, 

- Субјектима који обављају 
дјелатност производње хљеба, 
пецива, свјеже тјестенине и 
колача-сваким даном до 22:00 
часа,  

- Фитнес–центрима (фитнес, боди-
билдинг клубовима и сличним 
облицима организовања)-сваким 
даном до 22:00 часа,    

- Субјектима услужних и занатских 
дјелатности сваким радним даном 
и суботом до 22:00 часа, а 
недјељом до 14:00 часова, 

- Пољопривредним апотекама-
сваким радним даном и суботом до 
22:00 часа, а недјељом до 14:00 
часова, а апотекама без промјене 
радног времена, 

- Бензинским пумпама и плинским 
пумпним станицама за дио пумпе и 
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станице у којем је смјештен 
продајни и угоститељски објекат до 
22:00 часа сваким даном, а без 
временског ограничења рада када 
је у питању продаја горива, других 
нафтних деривата и плина, 

- Приређивачима игара на срећу-
сваким радним даном до 22:00 
часа, а недјељом до 14:00 часова, 

- Рад дјечијим играоницама-сваким 
даном до 22:00 часа, 

- Активности спортских организација 
и спортиста које обухватају 
тренажни процес-сваким даном до 
22:00 часа. 
 

- Од 07:00 до 17:00 часова: 
- Тржницама на велико и тржницама 

на мало (пијаце), 
 

- Од 06:00 до 13:00 часова: 
- Сточним пијацама. 

 
3. Сви субјекти из претходних тачки ове 

наредбе дужни су организовати рад уз 
обавезно предузимање мјера 
прописаних у Упутству „ЈЗУ Институт 
за јавно здравство Републике Српске“ 
за спречавање појаве и ширења 
COVID-19 болести на радном мјесту. 

 
4. Задужује се Одјељење за инспекције и 

Комунална полиција да у провођењу 
ове наредбе обезбиједе поштовање 
исте од стране напријед наведених  
субјеката. 

5. O извршењу задатака из ове Наредбе, 
органи из тачке 5. наредбе, 
свакодневно ће извјештавати Градски 
штаб за ванредне ситуације. 

6. Све јавне установе, службе и јавна 
предузећа, те предузетници и други 
субјекти дужни су да се строго 
придржавају ове наредбе. 

7. Наредба број: 02-022-83/20, од 
11.5.2020. године се ставља ван снаге.  

  

8. Ова наредба ступа на снагу одмах и 
биће објављена у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

Број: 02-022-87/20 
Датум: 23.05.2020. године 
Градишка 

КОМАНДАНТ ШТАБА 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 
На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 88. Статута града Градишка 
(“Службени гласник града Градишка”, бр. 
4/17 и 5/19) и члана 6. Одлуке о 
критеријима, начину и поступку 
расподјеле средстава невладиним 
организацијама (“Службени гласник града 
Градишка”, бр. 1/06, 4/13 и 16/19), 
градоначелник доноси 
 

О Д Л У К У 
 

о именовању Комисије за сарадњу са 
невладиним организацијама и 

расподјелу средстава за пројекте 
невладиних организација 

 
 
I 
 

Именује се Комисија за сарадњу са 
невладиним организацијама и расподјелу 
средстава за пројекте невладиних 
организација у саставу: 
 
1. Иван Раденовић, Одјељење за 

друштвене дјелатности, предсједник 
Комисије 

2. Драгутин Ковачевић, Одјељење за 
друштвене дјелатности, члан 

3. Дејан Јанковић, преставник стручних 
радника, члан 

4. Нада Јокић, преставник невладиног 
сектора, члан 

5. Радмила Топић, представник 
невладиног сектора, члан. 

 
Члановима Комисије који нису запослени 
у Градској управи, припада одговарајућа 
накнад за рад. 
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II 
 

Комисија се именује у сврху оцјене 
пројектиних приједлога пристиглих по 
Конкурса за избор најповољнијих 
пројеката невладиних организација које 
учествују у развоју локалне заједнице. 
 

III 
 

Мандат Комисије траје двије године. 
 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења а објављиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-79/20 
Датум: 18.05.2020. 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), члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
4/17 и 5/19) и члана 5. Правилника о 
расподјели средстава невладиним 
организацијама по јавном позиву у складу 
са ЛОД методологијом („Службени 
гласник града Градишка”, број 4/13 и 
12/19), градоначелник доноси 
 

О Д Л У К У  
о имeнoвaњу члaнoвa Кoмисиje за 
мониторинг одобрених приједлога 

пројеката по ЛОД методологији који 
учествују у развоју локалне заједнице 

у граду Градишка у 2020.години 
 

 
I 
 

У сaстaв  Кoмисиje за мониторинг 
одобрених приједлога пројеката по ЛОД 
методологији који учествују у развоју 
локалне заједнице у граду Градишка у 

2020. години имeнуjу сe сљeдeћи 
прeдстaвници: 
1. Иван Раденовић, Одјељење за 

друштвене дјелатности, предсједник 
Комисије и 

2. Драгутин Ковачевић, Одјељење за 
друштвене дјелатности,  члан. 

 
II 
 

У сaстaв Кoмисиje у име oргaнизaциja 
цивилнoг друштвa имeнуjу сe сљeдeћи 
прeдстaвник и зaмjeник, кojи су изaбaрaни  
вoљoм вeћинe OЦД-а: 
1. Ратко Васић из OЦД-а Удружење 

иноватора Градишка за члана 
Комисије и 

2. Тонко Јанковић из OЦД-а Удружење 
црногораца и пријатеља „Луча“ 
Градишка за замјеника  члана 
Комисије. 

 
Члановима Комисије који нису запослени 
у Градској управи, припада одговарајућа 
накнад за рад. 
 

III 
 

Кoмисиja прeдстaвљa тиjeлo кoje 
спрoвoди мониторинг одобрених 
приједлога пројеката. Сви члaнoви 
Кoмисиje имajу jeднaкa прaвa и oбaвeзe. 
Кoмисиja имa зaдaтaк дa изврши 
мониторинг одобрених  пројеката у граду 
Градишка, те да поднесе извјештај о 
мониторингу одобрених пројеката 
Градоначелнику. 
 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-80/20 
Датум: 18.05.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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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 2020. години 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
3/20), 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 града-подршка 
наталитету (поклон честитка за 
новорођено дијете, у укупном износу од  
5.200,00 КМ  (словима: 
петхиљададвијестотине  и 00/100КМ). 
 

II 
 

Уплату средстава из тачке I ове одлуке, 
за свако новорођено дијете у МАЈУ 2020. 
године у износу од 200,00 КМ 
(словима:двијестотинеконвертибилнихма
рака и 00/100), вршиће се на текући рачун 
родитеља дјетета. 
  

III 
 

Саставни дио ове одлуке је списак 
новорођене дјеце у МАЈУ  2020. 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: 02-022-120/20 
Датум: 03.06.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 79. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16) и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) градоначелник 
града Градишка    д о н о с и  

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење 
јавног конкурса за избор службеника у 

Градској управи Градишка  
 

1. Именује се Комисија за 
спровођење јавног конкурса за избор 
службеника у Градској управи града 
Градишка и то: за руководеће радно 
мјесто начелника Одјељења за развој и 
међународне пројекте и извршилачка 
радна мјеста у: Служби Градоначелника, 
Одјељењу за просторно уређење и 
грађење, Одјељењу за комуналне и 
стамбене послове, Одјељењу за 
финансије и Одјељењу за развој и 
међународне пројекте ( у даљем тексту: 
Комисија) у саставу: 
 
1)  Владо Сладојевић, службеник – 
предсједник, 

2)  Немања Вукелић, службеник за 
људске ресурсе– члан,  

3)  Биљана Бакић,   службеник – члан; 

4)  Миленко Павловић, листа стручњака, – 
члан и 

5)  Миодраг  Бабић,  листа  стручњака – 
члан. 
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      2. Задатак Комисије је да 
размотри приспјеле пријаве на јавни 
конкурс, закључком одбаци 
неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве и непотпуне пријаве, као  и 
пријаве кандидата који не испуњавају 
опште и посебне услове јавног конкурса, 
сачини списак кандидата који испуњавају 
услове за пријем на упражњено радно 
мјесто и спроведе изборни поступак у 
складу са Правилником о јединственим 
процедурама за попуњавање упражњених 
радних мјеста у градској, односно 
општинској управи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 42/17). 
 
       3. Комисија доноси Пословник о 
раду већином гласова чланова Комисије и 
о свом раду води записник. 
 
       4. Састав Комисије ће се објавити 
на интернет страници града Градишка. 
 
       5.  Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-91/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 161. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16) и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) Градоначелник 
града Градишка    д о н о с и  

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење 
јавног конкурса за избор намјештеника 

у Градској управи Градишка  
 
 
      1. Именује се Комисија за 
спровођење јавног конкурса за избор 
намјештеника у Градској управи града 

Градишка и то: димњачар и хигјеничар у 
Професионалној ватрогасној јединици (у 
даљем тексту: Комисија) у саставу: 
 
1)  Горан Стојаковић, намјештеник –    
     предсједник, 

2)  Тихомир Манојловић, службеник –         
      члан и 

3)  Немања Вукелић, службеник за      
     људске ресурсе – члан.  

 
    2. Задатак Комисије је да размотри 
приспјеле пријаве на јавни конкурс, 
закључком одбаци неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве, као и пријаве кандидата који не 
испуњавају опште и посебне услове 
јавног конкурса, сачини списак кандидата 
који испуњавају услове за пријем на 
упражњено радно мјесто и спроведе 
изборни поступак у складу са 
Правилником о јединственим 
процедурама за попуњавање упражњених 
радних мјеста у градској, односно 
општинској управи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 42/17). 
 
 
       3. Комисија доноси Пословник о 
раду већином гласова чланова Комисије и 
о свом раду води записник. 
 
 
       4. Састав Комисије ће се објавити 
на интернет страници града Градишка. 
 
 

 5. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-92/20 
Датум: 01.06.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17) и („Службени 
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гласник града Градишка“, број 5/19) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за пријем и 
пребројавање новца прикупљеног 

наплатом комуналне накнаде за 
стајалишта за теретна моторна возила 

и наплатом паркинга  
 
I 

 
Образује се Комисија за пријем и 
пребројавање новца прикупљеног 
наплатом комуналне накнаде за 
стајалишта за теретна моторна возила и 
наплатом паркинга у саставу: 
1. Тања Каталина, предсједник  
2. Славко Калинић, замјеник 
3. Ранко Каран, члан,  
4. Калабић Мирослав, замјеник члан, 
5. Ђорђе Остојић, члан 
6. Зоран Самарџић, замјеник члана. 

II 
 
Задатак Комисије је да прије предаје 
новца прикупљеног наплатом комуналне 
накнаде за стајалишта за теретна 
моторна возила и наплатом паркинга 
изврши пребројавање истог и сачини 
записник. 
 

III 
Комисија је дужна пребројавање 
извршити сваки дан након што новац који 
је наплаћен буде донесен у просторије 
Градске управе. 
 
 

IV 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-81/20 
Датум: 05.05.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 

На основу члана 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: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о образовању стручног радног тима за 

израду приједлога регулисања 
саобраћаја у улици Драгоја Лукића 

 
I 

 
Образује се стручни радни тим за израду 
приједлога регулисања саобраћаја у 
улици Драгоја Лукића у саставу: 
 
1. Александар Бакић, вођа радног тима, 
2. Гордана Николић, члан 
3. Владимир Грабеж, члан 
4. Милица Дракулић, члан 
5. Александра Татић, члан 
 

II 
 
Задатак стручног радног тима је да 
испита могућности привременог 
затварања улице Драгоје Лукића за 
одвијања саобраћаја у периоду од 
01.05.2020. год. до 30.09.2020. год. ради 
постављања љетних башти и кориштења 
улице као пјешачке зоне. 
 

III 
Комисија је дужна да након увиђаја и 
стручне анализе Градоначелнику достави 
приједлог рјешења регулисања 
саобраћаја у улици Драгоја Лукића.  
 

IV 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у  „Службеном 
гласнику  града Градишка“. 
 
Број: 02-111-84/20 
Датум: 19.05.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 118. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
106/15, 3/16), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 11. уговора о извођењу радова број 
02-404-100/20 од 11.05.2020. године 
између Града Градишка и привредног 
друштва „ГРАДИД ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. 
из Градишке и члана 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: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању надзорног органа 

 
I 

 
За надзорни орган на пословима 
извођења електроинсталатерских радова 
на завршетку мултинамјенског објекта у 
мјесној заједници Крушкик према уговору 
о набавци  извођења  радова број: 02-
404-100/20 од 11.05.2020. године именује 
се Мишо Чагљевић, дипл. инж. ел. из 
Градишке. 
 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора над извођењем 
електроинсталатерских радова из тачке I 
у смислу члана 119. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 
3/16). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-82/20 
Датум: 11.05.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 

На основу члана 118. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
106/15, 3/16), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 11. уговора о извођењу радова број 
02-404-100/20 од 11.05.2020. године 
између Града Градишка и привредног 
друштва „ГРАДИД ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. 
из Градишке и члана 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: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању надзорног органа 

 
I 

За надзорни орган на пословима 
извођења радова на завршетку 
мултинамјенског објекта у мјесној 
заједници Крушкик према уговору о 
набавци извођења  радова број: 02-404-
100/20 од 11.05.2020. године именује се 
Ведран Кнежевић, дипл. инж. грађ. из 
Градишке, службеник у Одјељењу за 
комуналне и стамбене послове. 
 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора над извођењем радова 
из тачке I у смислу члана 119. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број 40/13, 
106/15 и 3/16). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-83/20 
Датум: 11.05.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 118. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
106/15, 3/16), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 9. уговора о извођењу радова број 
02-404-69/20 (ЛОТ-1) од 02.04.2020. 
године између Града Градишка и КП 
„Водовод“ а.д. из Градишка и члана 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: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању надзорног органа 
 

I 
 
За надзорни орган на пословима 
извођења радова на прикључку на 
водоводну мрежу Дома културе у Новој 
Тополи и Друштвеног дома у МЗ Врбашка 
према уговору о набавци извођења 
радова број: 02-404-69/20 (ЛОТ-1) од 
02.04.2020. године именује се Ведран 
Кнежевић, дипл. инж. грађ. из Градишке, 
службеник Одјељења за комуналне и 
стамбене послове. 
 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора над извођењем радова 
из тачке I у смислу члана 119. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број 40/13, 
106/15 и 3/16). 
 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  града Градишка“. 
 
Број: 02-111-88/20 
Датум: 19.05.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 

На основу члана 10. Закона о статусу 
функционера јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 96/05 и 98/13), 
члана 82. став 3. 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) градоначелник града 
Градишка доноси   
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА 

 
 
 
1. Овлашћује се Саша Суботић, 

начелник Одјељења за просторно 
уређење и грађење у Градској управи 
Градишка, да донесе и потпише 
одлуку у управном предмету 
легализације стамбеног објекта 
израђеног на парцели к.ч. бр. 916 к.о. 
Машићи, по захтјеву Реметић 
(Душана) Душанке из Машића. 

 
2. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, важи до коначног 
рјешавања у наведеном управном 
предмету и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 02-111-78/20 
Датум: 14.05.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 118. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
106/15, 3/16), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 9. уговора о извођењу радова број 
02-404-123/20 od 19.05.2020. године 
између Града Градишка и Аутопревоз 
„Транс-Коп“ с.п. Ратко Љубоја, Врбашка, 
Градишка и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник општине 
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Градишка“, број 4/17) и („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању надзорног органа 

 
I 

 
За надзорни орган на пословима 
извођења радова на санацији путева у 
мјесној заједници Горњи Подградци 
према уговору о набавци извођења 
радова број: 02-404-123/20 од 19.05.2020. 
године именује се Бранислав Савић, 
дипл. инж. грађ. из Градишке, начелник 
Одјељења за комуналне и стамбене 
послове. 
 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора над извођењем радова 
из тачке I у смислу члана 119. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број 40/13, 
106/15 и 3/16). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-88/20 
Датум: 19.05.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 118. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
106/15, 3/16), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19),  
члана 9. уговора о извођењу радова број 
02-404-122/20 od 19.05.2020. године 
између Града Градишка  и Аутопревоз  
„Транс-Коп“ с.п. Ратко Љубоја, Врбашка, 
Градишка и члана 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: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању надзорног органа 

 
I 

 
За надзорни орган на пословима 
извођења радова на санацији канала у 
мјесној заједници Милошево Брдо према 
уговору о набавци извођења радова број: 
02-404-122/20 од 19.05.2020. године 
именује се Бранислав Савић, дипл. инж. 
грађ. из Градишке, начелник Одјељења за 
комуналне и стамбене послове. 
 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора над извођењем радова 
из тачке I у смислу члана 119. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број 40/13, 
106/15 и 3/16). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-87/20 
Датум: 19.05.2020. 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 
 
 
 
 
 



5.6.2020. године                            „Службени гласник града Градишка“ – број 12/20                                 страна 75 

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 511200  Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката износ 
од 3.000,00 КМ 

- на позицију 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме   
износ од 3.000,00 КМ 

- са позиције 412200  Расходи по 
основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга износ од 
500,00 КМ 

- на позицију 412600  Расходи по 
основу путовања и смјештаја   
износ од 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 
 
ЈУ „Средња стручна и техничка школа“, 
обратила се захтјевом за реалокацијом 
новчаних средстава, број 8/20 од  
03.01.2020. године.  
У циљу исправног евидентирања 
трошкова, одобрава се реалокација 
средстава на конто 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме у износу 
3.000,00 КМ и на конто 412600  Расходи 
по основу путовања и смјештаја износ од 
500,00 КМ са позиција на којима је остало 
расположивих средстава. 
 
Број: 02-400-1/20 
Датум: 03.01.2020. 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 (0008520 Културни 
центар) 

- са позиције 411100 Бруто плате 
трош. запослених износ од 
9.000,00 КМ 

- на позицију 411300  Расходи за 
накнаду плата за вријеме 
боловања износ од 2.000,00 КМ 

- на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 
7.000,00 КМ 

- са позиције 412700  Остале 
стручне услуге износ од 250,00 КМ 

- са позиције 631100  Издаци по 
основу ПДВ-а износ од 2.800,00 КМ 

- на позицију 412300  Расходи за 
режијски матер. износ од 3.050,00 
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 прерасподјеле средстава са конта 
бруто плате на конто накнаде плата за 
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вријеме боловања и због недовољно 
планираних средстава на конту остали 
непоменути расходи и расходи за 
режијски материјал. 
 
Број: 02-400-2/20 
Датум: 03.01.2020. 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)  
  
- са позиције 511200  Издаци за 

инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката износ 
од 76.000,00 KM 

- на позицију 513100  Издаци за 
рјешавање имовинско правних 
односа износ од 76.000,00 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 
 
Због створене обавезе на крају године 
(имовинско правни односи), у складу са 
Одлуком о извршењу буџета, одобрава се 

реалокација средстава са конта издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката.   
 
 
Број: 02-400-3 /20 
Датум: 03.01.2020. 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 (0008511 Градско 
позориште Градишка) 
 
 

- са позиције 411200  Расходи за 
бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених износ 
од 200,00 КМ 

- на позицију 411100  Бруто плате 
трошкова зап. износ од 200,00 КМ 

 
- са позиције 412200  Расходи по 

основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга  износ од 
495,00 КМ 

- на позицију 412400  Расходи 
материјал за посебне намјене 
износ од 465,00 КМ 

- на позицију 412600  Расходи по 
основу путовања и смјештаја износ 
од 30,00 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 
 
ЈУ „Градско позориште Градишка“ 
обратила се захтјевом за реалокацијом 
новчаних средстава број 6/20 и 9/20 од 
08.01.2020. године. Одобрава се 
реалокација средстава са контa бруто 
плате трошкова зап. и са накнада 
тр.запослених на конта на којима нема 
довољно расположивих средства.   
 
Број: 02-400-4/20 
Датум: 15.01.20. 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 411200  Расходи за 
бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених износ 
од 2.800,00 КМ 

- са 411400 Расходи за отпремнине 
и једнократне помоћи износ од 
200,00 КМ 

- на 411300 Расходи за накн. плата 
за вријеме боловања 2.500,00 КМ 

- на позицију 412900  Остали 
расходи износ од 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 
 
ЈПУ „Лепа Радић“ обратила се захтјевом 
за реалокацијом новчаних средстава, број 
60/20 од 15.01.2020.године. Реалокација 
се врши због недовољно планираних 
средстава на конту расходи за накнаду 
плата за вријеме боловања  и на конту 
остали непоменути расходи, а са конта 
бруто накнада на којима је остало 
расположивих средстава. 
 
Број: 02-400-5/20 
Датум: 15.01.2020. 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 (0008920 Туристичка 
организација града Градишка) 
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- са позиције 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме 
износ од 1.000,00 КМ 

- на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 
990,00 КМ 

- на позицију 516100 Издаци за 
залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др.износ 
од 10,00 КМ 

- са позиције 411300 Расходи за 
накнаду плата за вријеме 
боловања износ од 70,00 КМ 

- на позицију 411200  Расходи за 
бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених 70,00 
КМ. 

- са позиције 412600  Расходи по 
основу путовања износ од 450,00 
КМ 

- на позицију 412700  Остале 
стручне услуге износ од 450,00 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 
12-р/20, 13-р/20 и 14-р/20 од 
16.01.2020.године. Реалокација се врши 
због недовољно планираних средстава на 
контима  остали непоменути расходи, 
расходи за бруто накнаде трошкова, 
издаци за залихе материјала и остале 
стручне услуге, а са конта на којима је 
остало расположивих средстава. 
 
Број: 02-400-6/20 
Датум: 16.01.20. 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 411400 Расходи за 

отпремнине и једнократне помоћи 
износ од 1.956,00 КМ 

- на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 
1.956,00 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 остали непоменути расходи.   
 
 
Број: 02-400-7/20 
Датум: 16.01.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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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 (0008301 Трошкови 
социјалне заштите) 
 

- са позиције 416300  Дознаке 
пружиоцма социјалне заштите 
износ од 20.000,00 КМ 

- на позицију 416100  Помоћ 
појединцима текуће дознаке 
корисницима соц.заштите 
(штићеницима) 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 
 
ЈУ „Центар за социјални рад” обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број 07/402-690-1/20 од  
20.01.2020.године. Реалокација се врши 
због недовољно планираних средстава на 
конту помоћ појединцима. 
 
Број: 02-400-8/20 
Датум: 20.01.2020. 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 (0815015 Гимназија) 
 

- са позиције 411200  Расходи за 
бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених износ 
од 1.000,00 КМ 

- са позиције 412700  Остале 
стручне услуге 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 Гимназија обратила се захтјевом за 
реалокацијом новчаних средстава, број 
36/20 од 22.01.2020.године. Реалокација 
се врши због недовољно планираних 
средстава на конту остале стручне услуге.  
 
Број: 02-400-9/20 
Датум: 23.01.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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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) 
 

- са позиције 412300 Расходи за 
режијски мат. износ од 1.165,00 КМ 

- на позицију 412200 Расходи по 
основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга  износ од 
270,00 КМ 

- на позицију 412500  Расходи за 
текуће одржавање износ од 395,00 
КМ 

- на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 
500,00 КМ 

- са позиције 412400  Расходи 
материјал за посебне намјене 
износ од 707,00 КМ 

- на позицију 412600  Расходи по 
основу путовања и смјештаја износ 
од 707,00 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 
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 „Техничка школа“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број 40/20 од 16.01.2020. 
године. У циљу исправног евидентирања 
трошкова, одобрава се реалокација 
средстава на позиције на којима нема 
довољно расположивих средстава, а са 
позиција на којима нису искориштена 
средства. 
 
Број: 02-400-10/20 
Датум: 24.01.2020. 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 (0008130 
Одјељење за општу управу, 0008165 
Одјељење за просторно уређење и 
грађење) 
 

- са позиције 412700  Остале 
стручне услуге (165) износ од 
10.000,00 КМ 

- са позиције 412800 Расходи за 
услуге одржавања јавних 
површина и заштите животне 
средине (165) износ од 5.315,00 КМ 

- на позицију 412200 Расходи по 
основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга  (130) износ 
од 7.500,00 КМ 
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- на позицију 412300 Расходи за 
режијски мат. (130) износ од  
1.300,00 КМ 

- на позицију 511300  Издаци за 
набавку  опреме (130)  износ од 
6.515,00 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: 02-400-11/20 
Датум: 24.01.2020. 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 411100  Бруто плате 

трошкова запослених износ од 
16.830,00 КМ 
 

- на позицију 411200  Расходи за бруто 
накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених износ од 
1.300,00 КМ 

- на позицију 412400  Расходи за 
посебне намјене износ од 6.000,00 КМ 

- на позицију 412500  Расходи за текуће 
одржавање  износ од 500,00 КМ 

- на позицију 412700  Остале стручне 
услуге износ  од 800,00 КМ 

- на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 530,00 
КМ 

- на позицију 638100 Накнаде плата за 
вријеме боловања износ од 7.700,00 
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 
115/20 22.01.2020.године. Реалокација се 
врши на конта на којима нема довољно 
расположивих средстава, а са конта 
бруто плата. 
 
Број: 02-400-12/20 
Датум: 24.01.2020. 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 
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1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали буџетски 
корисници (0818004 ЈУ „Народна библиотека”) 
 

- са позиције 412200 Расходи по основу 
утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга  
износ од 290,00 КМ 

- на позицију 412300 Расходи за 
режијски материјал  износ од  120,00 
КМ 

- на позицију 412600  Расходи по основу 
путовања  износ од 150,00 КМ 

- на позицију 511300  Издаци за набавку  
опреме  износ од 20,00 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 26/20 од  22.01.2020. године. 
Реалокација се врши због недовољно 
планираних средстава на контима  расходи за 
режијски материјал, расходи по основу 
путовања и издаци за набавку  опреме. 
 
 
Број: 02-400-13/20 
Датум: 24.01.2020. 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 411100 Бруто плате 
трош. запослених износ од 
1.000,00 КМ 

- са позиције 511300  Издаци за 
набавку  опреме  износ од 656,00 
КМ 

- са позиције 412600  Расходи по 
основу путовања и смјештаја износ 
од 160,00 КМ 

- на позицију 412200  Расходи по 
основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга  износ од 
120,00 КМ 

- на позицију 412300 Расходи за 
режијски мат.  износ од  1.000,00 
КМ 

- на позицију 412700  Остале 
стручне услуге износ  од 100,00 КМ 

- на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 
596,00 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 2/20 и 26/20 од 
17.01.2020. године. У циљу исправног 
евидентирања трошкова, одобрава се 
реалокација средстава на конта на којима 
нема расположивих средстава.  
 
Број: 02-400-14/20 
Датум: 27.01.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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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, 0008160 
Одјељење за друштвене дјелатности, 
0008170 Одјељење за комуналне и 
стамбене послове) 
 

- са позиције 511200 Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката (120) 
износ од  128.471,00 KM 

- на позицију  415200 Грантови у 
земљи (120) износ од 20.000,00 КМ 

- на позицију 416100 Помоћ 
појединцима (120) износ од  
5.500,00 КМ 

- на позицију 511700 Издаци за 
рачунарске програме (130) 
5.820,00 КМ, 

- на позицију 416100 Помоћ 
појединцима (160) износ од  
8.394,00 КМ 

- на позицију 412800 Расходи за 
услуге одржавања јавних 
површина и заштите животне 
средине (170) износ од 83.000,00 
КМ 

- на позицију 511300 Издаци за 
набавку опреме (170) износ од 
5.757,00 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: 02-400-15/20 
Датум: 27.01.2020. 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  (0008511 Градско 
позориште Градишка) 
 

- са позиције 412700  Остале 
стручне услуге износ од 68,00 КМ 
- на позицију 412600  Расходи по 
основу путовања износ од  68,00 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 
 
ЈУ „Градско позориште Градишка“ 
обратила се захтјевом за реалокацијом 
новчаних средстава број 25/20 од 
27.01.2020. године. Одобрава се 
реалокација средстава на конто расходи 
по основу путовања.  
 
Број: 02-400-16/20 
Датум: 27.01.2020. 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 (0008180 
Одјељење за борачко инвалидску 
заштиту) 
 

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

- на позицију 416100 Помоћ 
појединцима 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 
 
Одобрава се реалокација средстава са 
позиције на којој је остало расположивих 
средстава на позицију помоћ 
појединцима.   
 
Број: 02-400-17/20 
Датум: 30.01.2020. 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 (0008130 
Одјељење за општу управу, 0008160 
Одјељење за друштвене дјелатности) 
 

- са позиције 415200  Грантови у 
земљи (160) износ од 3.000,00 КМ 

- на позицију 416100 Помоћ 
појединцима (160) износ од 
3.000,00 КМ 

 

- са позиције 412600 Расходи по 
основу путовања(130) износ од 
376,00 КМ 

- на позицију 412200 Расходи по 
основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга (130) износ од 
210,00 КМ 

- на позицију 412900  (160) 
Мртвозорство износ од 166,00 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 
 
У складу са Одлуком о извршењу буџета, 
одобрава се реалокација средстава 
између организационих јединица Градске 
управе.  
 
Број: 02-400-18/20 
Датум: 30.01.2020. 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 (0008150 
Одјељење за привреду и пољопривреду) 
 

- са позиције 415200 Грантови у 
земљи износ од 4.573,00 КМ 

- на позицију 414100 Субвенције 
износ од 4.573,00 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 
 
Одобрава се реалокација средстава, због 
мање планираних средстава на позицији 
субвенција. 
 
 
Број: 02-400-19/20 
Датум: 30.01.2020. 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  (0008510 Завичајни 
музеј) 
 
- са позиције 411100 Бруто плате трош. 

запослених износ од 1.500,00 КМ 
- са позиције 411200  Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених износ од 
3.179,00 КМ 

- са позиције 412500  Расходи за текуће 
одржавање износ од 80,00 КМ 

- са позиције 516100 Издаци за залихе 
материјала износ од 1.000,00 КМ 
 

- на позицију 412700  Остале стручне 
услуге износ од 148,00 КМ 

- на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 5.531,00 
КМ 

- на позицију 418400 Расходи из 
трансакција размјене износ од 80,00 
КМ. 



5.6.2020. године                            „Службени гласник града Градишка“ – број 12/20                                 страна 86 

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 број 17/02-20 и 23/02-20 од 
30.01.2020. године. Одобрава се 
реалокација средстава на контa остале 
стручне услуге, остали непоменути 
расходи и на расходи из трансакције 
размјене унутар исте јединице власти, на 
којима нема расположивих средстава.  
 
Број: 02-400- 20/20 
Датум: 30.01.2020. 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) 
 

- са позиције 412500 Расходи за 
текуће одржавање износ од 42,00 
КМ 

- са позиције 511200 Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката износ 
од 19.537,00 КМ 

 

- на позицију 412700  Остале 
стручне услуге износ  од 165,00 КМ 

- на позицију 513100 Издаци за наб 
земљишта  износ од  19.414,00 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 
 
 
Због створене обавезе на крају 2019. 
године (имовинско правни односи), а у 
складу са Одлуком о извршењу буџета, 
одобрава се реалокација средстава на 
конта остале стручне услуге и издаци за 
набавку земљишта.  
 
Број: 02-400-21/20 
Датум: 30.01.2020. 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, 0008140 Одјељење за 
финансије, 0008190 Остала буџетска 
потрошња) 
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- са позиције 511200  Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију        зграда и објеката 
(120) износ од 6.572,00 КМ 

- на позицију 413900 Расходи по 
основу затезних кам (190) износ од 
7,00 КМ, 

- на позицију 412300 Расходи за 
режијски матер. (140) износ од 
6.565,00 КМ 

 

- са позиције 412700  Остале 
стручне услуге износ  од  3.377,00 
КМ 

- на позицију 638100 Накнаде плата 
за вријеме болов. износ од 
3.377,00 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: 02-400-22/20 
Датум: 31.01.2020. 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, 0008160 Одјељење за 
друштвене дјелатности, 0008170 
Одјељење за стамбено комуналне 
дјелатности) 
 

- са позиције 511200  Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката (120) 
износ од 17.114,00 КМ 

- са позиције 511200  Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката (170) 
износ од 52.000,00 КМ 

 

- на позиције 412100 трошкови 
закупа (130) износ од 8.013,00 КМ 

- на позицију 412500  Расходи за 
текуће одржавање износ од 166,00 
КМ 

- на позицију 412700  Остале 
стручне услуге (120) износ од 
781,00 КМ 

- на позицију 412800 Расходи за 
услуге одржавања јавних 
површина и заштите животне 
средине износ од 59.918,00 КМ 

- на позицију 412900  Остали 
непоменути расх. (160) износ од 
236,00 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: 02-400-23/20 
Датум: 04.02.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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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 (0008520 Културни 
центар) 
 

- са позиције 411100  Бруто плате 
трошкова зап. износ од 250,00 КМ 

- на позицију 638100  Накнаде плата 
за вријеме боловања износ од 
250,00 КМ 

- са позиције 412500  Расходи за 
текуће одржавање износ од 10,00 
КМ 

- на позицију 412300  Расходи за 
режијски материјал износ од 10,00 
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 62/20 и 169/20 од 
13.02.2020.године. Реалокација се врши 
због недостајућих средстава на 
расходима за тек.одржавање и на 
накнадама плата за вријеме боловања. 
 
Број: 02-400-24/20 
Датум: 13.02.2020. године 
Градишка 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
___________________________________ 
 

О Г Л А С 
 
 
Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, Града Градишка, на основу 
рјешења број 05-372-104/20 од 
22.05.2020. године, извршило је у 
регистарском листу број 5/06 упис 
промјене лица овлаштених за заступање 
Заједнице етажних власника стамбене 
зграде у улици Видовданска 6, са 
сљедећим подацима:  

- лица овлашћена за заступање и 
представљање заједнице су:  
Живановић Миодраг Цофа и Лисица 
Борислав 

 
- бришу се имена ранијих овлаштених 
лица и то: 
Живановић Миодраг Цофа и Лисица 
Борислав 
 
Број: 05-372-104/20 
Датум: 22.05.2020. године 
Градишка 
 

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Бранислав Савић с.р. 
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