
                                                                                                                            Н А Ц Р Т 
 
На основу члана 36. и члана 87. Статута града Градишка (“Службени гласник општине 
Градишка” број 4/17, „Службени гласник града Градишка” број 5/19,), Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној  __________2020. године донијела је: 
 

 
О Д Л У К А 

 
о измјенама Програма борачко-инвалидске заштите и  

заштите цивилних жртава рата за 2020. годину 
 
I 

У Програму борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2020. годину 
(„Службени гласник града Градишка“ број 16/19) у тачки 1. иза ријечи „од тога за 
реализацију Програма предвиђено је“, број 283.200,00 КМ замјењује се бројем 280.282,74 
КМ. 
 
У наставку у тачки 1. Програма број 283.200,00 КМ замјењује се бројем 280.282,74 КМ. 
 
У тачки 1. послије ријечи „Издаци за градњу, санацију и одржавање спомен-
комплекса“ број 20.000,00 КМ, замјењује се бројем 16.272,53 КМ. 
 
У наставку у тачки 1. послије ријечи „Издаци за набавку и постављање Јарбола за 
заставе“ број 7.000,00 КМ, замјењује се бројем 12.836,73 КМ. 
 
У тачки 1. Програма, ријечи „Издаци за набавку застава за јарболе....2.000,00 КМ“ се 
бришу, а  додају се ријечи „Израда Монографије погинулих бораца Одбрамбено-
отаџбинског рата...2.808,00 КМ“. 

 
II 

У тачки 2. у ставу 1. број „283.200,00 КМ“ замјењује се бројем „280.282,74 КМ“. У истој 
тачки у дијелу Програма који се тиче једнократних новчаних помоћи, број 116.200,00 КМ 
замјењује се бројем 113.282,74 КМ. 
 

III 
У тачки 4. Програма послије ријечи „Сваке године се одређена новчана средства утроше 
за те намјене па је тако и Програмом планирано да се“ број 20.000,00 КМ, замјењује се 
бројем 16.272,53 КМ, а иза ријечи „Уз тај износ, планиран је и износ од“ број 7.000,00 КМ 
замјењује се бројем 12.836,73 КМ. 
 
У итој тачки Програма, ријечи „као и износ од 2.000,00 за куповину застава, а све са 
циљем да спомен комплекси буду комплетнији са свим потребним обиљежјима.“ се бришу. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од објављивања у „Службеном гласнику града 
Градишка“. 
 
 
Број:__________ /20 
Датум:___________године  
Г р а д и ш к а  
                                   ПРЕДСЈЕДНИК  
               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 
                 Миленко Павловић  
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Образложење  

Одлуке о измјенама Програма борачко-инвалидске заштите и  
заштите цивилних жртава рата за 2020. годину 

 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 
 
На основу члана 36. i члана 87. Статута града Градишка (“Службени гласник општине 
Градишка” број 4/17, „Службени гласник града Градишка” број 5/19,). 
 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЈЕНУ 
 
Програмом је планиран укупни буџет за борачко-инвалидску заштиту у износу од 
453.200,00 КМ. Овом измјеном укупан износ остаје непромјењен. Промјене се односе на 
намјену трошења новчаних средстава због којих је дошло до њихове нове расподјеле. 
 
Првобитно је планиран износ од 283.200,00 КМ намјењен за трошкове помоћи корисни-
цима  и другим носиоцима борачко-инвалидске заштите. Овом измјеном се тај износ 
умањује за 2.917,26 КМ, те он износи 280.282,74 КМ. 
 
 
 

Буџет намјењен за помоћи корисницима  и другим носиоцима 
борачко-инвалидске заштите 

Првобитно планирани износ у 
Програму: 

Ребалансом планирани износ: 

283.200,00 КМ 280.282,74 КМ 
 
 
Два су разлога умањења тих средстава. Један је тај да се приступило штампању 
одређеног броја примјерака Монографије погинулих бораца за шта су се издвојила 
новчана средства у износу од 2.808,00 КМ, а други је тај да се планирани износ намјењен 
за санацију, одржавање и реконструкцију спомен обиљежја као и набавка јарбола за 
заставе у збиру повећао са 29.000,00 КМ на 29.109,26 КМ. Тачније планирано је да се 
изврши набавка јарбола за заставе у вриједности од 7.000,00 КМ, али због много захтјева 
мјесних заједница одлучило се да се набавка повећа тако да је утрошено 12.836,73 КМ, а 
од планираних 20.000,00 за реконструкцију споменика потрошено је 16.272,53 КМ за ту 
намјену. 
 

Ставка у Програму: Првобитно 
планирани износ у 

Програму: 

Ребалансом 
планирани износ: 

Издаци за градњу, санацију и 
одржавање спомен-комплекса  

20.000,00 КМ 16.272,53 КМ 

Издаци за набавку и постављање 
Јарбола за заставе 

7.000,00 КМ 12.836,73 

Издаци за набавку застава за јарболе 2.000,00 КМ БРИШЕ СЕ 
Издаци за штампање Монографије 

погинулих бораца 
НИЈЕ ПЛАНИРАНО 2.808,00 КМ 
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У горепоменутих 29.000,00 КМ планирана је набавка застава за јарболе у износу од 
2.000,00. Од тога се одустало јер се заставе набављају путем Одјељења за општу управу 
Градске управе Градишка, те се из тог разлога овом одлуком брише та ставка. 
 
Следеће образложење тиче се износа намјењеног за једнократне новчане помоћи. 
Накнаде за једнократне новчане помоћи се исплаћују појединим лицима што је 
регулисано предметним правилником. Ова ставка је планирана у износу од 116.200,00 КМ, 
а како је она дио планираног буџета за помоћ  корисницима  и другим носиоцима борачко-
инвалидске заштите, који се умањује овом одлуком са 283.200,00 КМ на 280,282,74, 
одлучено је да се баш на дијелу намјењеном за једнократне новчане помоћи изврши то 
умањење. Разлог тога је тај што умањењем тог износа ће се и даље моћи удовољити 
свим захтјевима који испуњавају услове за добијање помоћи у складу са предметним 
правилником. Ова ставка се умањује на 113.282,74 КМ. 
 

Накнада за једнократне новчане помоћи 
Првобитно планирани износ у 

Програму: 
Ребалансом планирани износ: 

116.200,00 КМ 113.282,74 КМ. 
 
 
ПРИЈЕДЛОГ 
 
Из горе наведених разлога молимо да се Одлука о измјенама Програма борачко-
инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2020. годину усвоји у 
предложеном тексту. 


