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Уређује Уређивачки одбор 
Главни и одговорни уредник 

Немања Панић 
Припрема: Стручна служба 
Скупштине града Градишка 

 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

На основу чл. 59 и 82. 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, д о н о с и 
 

П Р О Г Р А М 
манифестација од значаја  

за град Градишку у 2021. години 

 
I 

Програмом манифестација од 
значаја за град Градишку у 2021. години 
(У даљем тексту: Програм) утврђују се 
манифестације које су од значаја за град 
Градишку и које организује Градска 
управа Града Градишка,  а које се 
финансирају из Буџета Града. 

 

 
У 2021. години организоваће се и финансирати сљедеће манифестације: 

 
 

ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ 

Р. 
бр 

 

 
НАЗИВ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 

 
ОРГАНИЗАТОР/ 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

 
ПЛАНИРАНО 

ВРИЈЕМЕ 

 
ПЛАНИРАНО МЈЕСТО/ 

АКТИВНОСТ 
 

 
ПЛАНИРАНИ 

ИЗНОС  
СРЕДСТАВА 

1.  Дан Републике  

 
 
Градска управа 
- Служба градоначелника 
- Одјељење за борачко-
инвалидску заштиту 
- Туристичка организација  

 
 

 
 

9. јануар  

  
 
 
Парк Слободе  
- полагање вијенаца 
Израда видео 
рођенданске честитке   

 
 
 
 

1.300,00 КМ 
 
 

2.  Дани Светосавља 
Градска управа 
- Организациони одбор  

 
 
27. јануар  

 
Културни центар 
Градишка 
- Светосавска академија 

 
 
3.500,00 КМ 
 
 

3.  
Пријем представника 

пословног сектора 
града Градишка 

Градска управа 
- Организациони одбор 

 
 

април 

 
 
Културни центар 
Градишка 
 
 

 
 
900,00 КМ 
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4.  
„Прољећна акција 

уређења града“ 

 
Градска управа 
- Служба градоначелника 
- Одјељење за друштвене  
дјелатности 
- Одјељење за просторно 
уређење и грађење  
 
КП „Градска чистоћа“  

 
 
 

април 
 

 
 
 
Активности на уређењу  
јавних површина  
у ужем градском подручју 

 
 
 
1.100,00 КМ 

6. 

Фестивал 
традиционалне 
гастрономије и 

културне баштине 
„Здравофест“ 

 
Туристичка организација  
 
Градска управа 
- Служба градоначелника 
- Одјељење за привреду и 
пољопривреду 
 

 
 
 

 
април 

 
 
Изложбе и промоције 
здраве хране и 
традиционалне кухиње, 
етно-радова и цвијећа те 
пригодан културно-
умјетнички програм 

 
 
 
 
12.000,00 КМ 
 
 

7. Дан Града – 24. април 

Градска управа 
- Организациони одбор / 
ресорна градска Служба и 
одјељења, спољне установе 
и сарадници/ 

 
 
 

24. април 

 
Парк Слободе 
- Полагање вијенаца на 
спомен-обиљежја  
 
Културни центар 
Градишка 
- Свечана академија 

 
 
 
9.000,00 КМ 
 
 

8. 
Помен погинулим 

Србима у Западној 
Славонији 

 
Кабинет предсједника 
Републике 
Удружење Срба протјераних 
из Западне Славоније 
 
Градска управа 
- Служба градоначелника 
- Одјељење за борачко-
инвалидску заштиту 

 
 
 
 

 
1.мај  

 
 
 
 
Спомен-плоча, испред 
Храма Покрова пресвете 
Богородице у Градишци 
- Пригодан програм и 
полагање вијенаца 

 
 
 
 
 
800,00 KM 
 

9. 
Дан побједе над 

фашизмом 

Градска управа 
- Служба градоначелника 
- Одјељење за борачко-
инвалидску заштиту 
 

 
 

 
9.мај  

 
Парк Слободе 
- Полагање вијенаца на 
спомен-обиљежја 

 
Мјесне заједнице Нова 
Топола и Горњи 
Подградци 
- Полагање вијенаца  

 
 
 
800,00 КМ 
 
 

10. 

Пријем за Вуковце и 
ученике генерације 
завршних разреда 

основних и средњих 
школа са подручја 

града 

Градска управа 
- Служба градоначелника 
- Одјељење за друштвене 
дјелатности 
 

 
 
 

 
јун  

 
 
Градска управа Градишка, 
сала за сједнице 
Скупштине Града 
Градишка 
- Пригодан програм и 
уручење награда 

 
 
 
 
8.500,00 КМ 
 
 

11. 
Манифестација 

„Конференција беба“ 

 
Градска управа 
- Служба градоначелника 
- Одјељење за друштвене 
дјелатности 
 
Министарство породице, 
омладине и спорта РС 

 
 
 

јун.  

 
Културни центар 
Градишка, Велика сала 
- Пригодан програм и 
уручење награда 
награђеним бебама 

 
 
 
1.000,00 КМ 
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12. 

Обиљежавање 
годишњице одбране 

града 
„Бокови“ 

 
Градска управа 
- Служба градоначелника 
- Одјељење за бор.-
инвалидску заштиту 
 
Градска и мјесна борачка 
организација 
МЗ Бок Јанковац 

 
 
 

 
8. август 

 
 
Мјесна заједница Бок 
Јанковац, спомен-
комплекс 
- Пригодан програм и 
полагање вијенаца 

 
 
 
 
2.000,00 КМ 
 
 

13. 
Дани воћа 

„Поткозарје“ 

 
Мјесна заједница Горњи 
Подградци 
 
Градска управа  
- Служба градоначелника 
- Одјељење за привреду и 
пољопривреду 

 
 
 
 

септембар 

 
 
Мјесна заједница Горњи 
Подградци 
- Пригодан програм, 
изложба воћа,производа 
од воћа ...  
 

 
 
 
 
15.000,00 КМ 

14.  
Слава Града 

Мала Госпојина 

 
Градска управа 
- Организациони одбор 
 
 

 
 
 
21. септембар  

 
Храм Покрова пресвете 
Богородице 

- Литургија  
Ресторан  

- Славски ручак 

 
 
 
10.000,00 КМ 
 
 

15. Сточарска изложба 

Градска управа 
- Служба градоначелника 
- Одјељење за привреду и 
пољопривреду 

 
 
 
21. септембар  

 
 
 
Градишка, хиподром 

-  Изложба стоке 

 
 
 
13.000,00 КМ 

16. 
Европска иницијатива 

„У град без 
аутомобила“ 

Градска управа 
- Служба градоначелника 
- Одјељење за друштвене 
дјелатности 
- Одјељење за просторно 
уређење и грађење  

 
 
 

22. 
септембар 

 

 
 
Центар града, 
Видовданска улица 
- Извођење пригодног 
спортског и културно-
умјетничког програма 

 
 
 
2.000,00 КМ 
 
 

17.  
Обиљежавање 

„Дјечије недјеље“ 

Градска управа 
- Служба градоначелника 
- Одјељење за друштвене 
дјелатности 
 
ЈУ „Лепа Радић“ Градишка 

 
 

 
октобар 

 
 
Јавна установа за 
предшколско васпитање и 
образовање дјеце „Лепа 
Радић“ Градишка, један од 
вртића 

 
 
 
600,00 КМ 
 
 

18. 

Дан ослобођења 
Градишке/Бос. 

Градишке у Првом 
свјетском рату 

Организациони одбор 

 
 
 

9. новембар 

 
 
 
Културни центар 
Градишка 
 

 
 
 
800,00 КМ 
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19.  

Израда и 
представљање 

„Градишког зборника“ 
и зборника „Истина о 

Србима“ 

Градска управа 
- Одјељење за друштвене 
дјелатности 

 
СПК „Просвјета“ Градишка 

 
 
 
крај децембра  

 
 
 
Културни центар 
Градишка 
 

 
 
 
10.000,00 КМ 
 
 

20. 
Избор спортисте 
града Градишка 

Градска управа 
- Организациони одбор 

 
крај децембра  

 
Културни центар 
Градишка 

 
4.000,00 КМ 
 
 

 

 

II 
 

Поред манифестација из 
претходне тачке, из Буџета Града могу се 
суфинансирати манифестације чији 
организатор није Град Градишка и које 
нису традиционалног карактера. 

Манифестације из претходног 
става суфинансирају се на основу 
писменог захтјева организатора у складу 
са значајем манифестације и 
расположивим средствима у Буџету 
Града. 
 

III 
 

За извршење Програма задужује 
се Служба градоначелника. 

 
Реализација активности из 

Програма биће усклађена са препорукама 
Републичког штаба за ванредне 
ситуације, ЈЗУ „Института за јавно 
здравство“ Републике Српске и других 
надлежних институција, везано за 
епидемиолошку ситуацију проузроковану 
вирусом корона. 

 

IV 
 

Програм ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 

Број: 02-022-21/21 
Датум: 21.01.2021. 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) и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр.4/17 и 5/19), градоначелник, 
доноси  
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о додјели награда најбољим 

просвјетним радницима 
 
 
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Правилником, утврђује се поступак 
награђивања најбољих просвјетних 
радника на подручју града Градишка за 
предходну школску/предшколску годину, 
као и врста и број награда које се 
додјељују. 
 

Члан 2. 
Право учешћа у додјели награда 
најбољим просвјетним радницима имају: 
Предшколске установе, основне и средње 
школе са подручја града Градишка (у 
даљем тексту: Установе), с тим да 
васпитно-образовна установа, може 
предложити само једног кандидата за 
сваки ниво образовања. 
 

Члан 3. 
1) Kомисију за избор најбољег 

просвјетног радника (у даљем тексту: 
Комисија) именује Градоначелник. 

2) Комисија има три члана, од којих су: 
- два члана из реда запослених у 

Градској управи града Градишка, 
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- један члан представник Комисије 
за награде и признања Скупштине 
града Градишка. 

3) Комисија сумира резултате 
вредновања добијених од Установа. 

 
 

II – ВРСТА И БРОЈ НАГРАДА 
 

Члан 4. 
Награда која  се додјељује по овом 
Правилнику је:  
 
 

- Новчана награда 
 
Висина новчане награде утврђује се за 
сваку годину посебно, у складу са 
висином буџетских средстава планираних 
за ову намјену. 
 

 
Члан 5. 

Награда из члана 4. овог Правилника 
додјељује се према врсти и нивоу 
васпитања и образовања: 
 
 
1)  ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И 
ОБРАЗОВАЊЕ 
- васпитач. 

  
2) ОСНОВНО ВАСПИТАЊЕ И 
ОБРАЗОВАЊЕ: 
   - разредна настава (један наставник 
разредне наставе)   
   - предметна настава (један наставник 
предметне наставе) 
   - одјељење ученика са посебним 
васпитно-образовним потребама (један 
наставник) 
   - основна музичка школа (један 
наставник) 
 
2. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ:  
   - професор. 

 
Члан 6. 

Критеријуми за бодовање приликом 
утврђивања листе кандидата за додјелу 
награда су: 
 

- освојено прво мјесто на такмичењима 
ученика упретходној 
школској/предшколској години,које је 
припремао тај просвјетни 
радник/васпитач, 

- иновативност и креативност у раду 
просвјетног радника/васпитача, 
примјена разноврсних и савремених 
иновативних метода и технологија у 
васпитно-образовном раду, 

- допринос просвјетног 
радника/васпитача у унапређењу 
квалитета рада установе у настави и 
ваннаставним активностима. 

 
Члан 7. 

1)  Комисија ради у сједницама, а 
приједлог одлуке о додјели награда, 
доноси се јавним гласањем већине 
присутних чланова. 
2)  Одлука о избору постаје коначна, 
након што Градоначелник да сагласност 
на приједлог кандидата за награде.  
 

Члан 8. 
Награда из члана 4. овог Правилника 
додјељује се на Светосавској академији, 
која се одржава сваке године у Градишци. 

 
Члан 9. 

Средства за награде планирају се у 
Буџету Града Градишка, кроз буџетску 
ставку „Награда за успјешне ученике и 
просвјетне раднике“ – економски код 
416100. 
 

Члан 10. 
Ступањем на снагу овог Правилника 
престаје да важи Правилник о додјели 
награда најбољим просвјетним 
радницима број: 02-022-588/19 од 
27.11.2019. године. 
 

Члан 11. 
Овај Правилник ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 

 
Број: 02-022-28/21 
Датум: 02.02.2021. 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) 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 
 

 
П Р А В И Л Н И К 

о измјени Правилника о критеријумима 
и поступку за додјелу средстава гранта 

удружењима од интереса за град 
Градишка 

 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о критеријумима и 
поступку за додјелу средстава гранта 
удружењима од интереса за град 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 6/18 и „Службени гласник 
града Градишка“ број 16/19) у члану 4. 
ријеч: „октобра“ замјењује се ријечју 
„септембра“. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-25/21 
Датум: 28.01.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 7. Уредбе о 
условима и начину плаћања готовим 
новцем („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 86/12, 10/14) и на основу 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
04/17 и 05/19) градоначелник доноси:  
 

О Д Л У К У 
о висини благајничког максимума за 

2021. годину 
 

Члан 1.  
 

Овом одлуком утврђује се максимални 
дневни износ готовог новца који органи 
градске управе могу држати у својој 
благајни и користити за потребе 
готовинских плаћања, а у складу са 
чланом 3. Уредбе о условима и начину 
плаћања готовим новцем. 
 
 

Члан 2. 
 

Висина износа из претходног члана ове 
одлуке је 9.000,00 (девет хиљада) КМ. 

 
Члан 3. 

 
За извршење ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
Члан 4. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-24/21 
Датум: 28.01.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу чл. 59 и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
4/17 и 5/19), градоначелник града 
Градишка, д о н о с и 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о висини мјесечног износа поклон 

честитке за новорођенче у 2021. години 
 
I 
 

Утврђује се висина поклон честитке за 
новорођенче у 2021. години у износу од 
200,00 КМ (словима: 
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двијестотинеконвертибилнихмарака) за 
свако новорођенче једнократно. 

 
II 
 

(1) Средства из претходне тачке 
исплаћују се из Буџета града Градишка за 
2021. годину са позиције 416100 - 
Подршка наталитету. 
(2) Исплата средстава из претходног 
става врши се на текући рачун родитеља 
новорође-нчета, а на основу Одлуке 
Градоначелника о додјели гранта-
подршка надалитету која се доноси за 
сваки мјесец. Саставни дио Одлуке о 
додјели гранта, чини извјештај Одјељења 
за општу управу Градске управе 
Градишка о броју новорођенчади за дати 
мјесец - списка новорођенчади и извода 
из матичне књиге рођених за свако 
новорођенче достављених од стране 
матичара Градске управе Градишка. 
 

III 
 

За извршење ове Одлуке задужује се 
Служба Градоначелника. 
 

IV 
 

Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења, а примјењиваће се од 
01. јануара 2021. године и биће 
објављена у „Службеном гласнику града 
Градишка“. 
 
Број: 02-022-27/21 
Датум: 02.02.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19), чл. 58. став о) и 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и тачке II 
Одлуке о висини мјесечног износа поклон 
честитке за новорођенче у 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 
12.400,00 КМ (словима: 
дванаестхиљадашестстотина и 
00/100КМ). 
 

II  
 

Уплату средстава из тачке I ове одлуке, 
за свако новорођено дијете у ОКТОБРУ И 
НОВЕМБРУ 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 ОКТОБРУ И 
НОВЕМБРУ 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: 02-022-262/20 
Датум: 01.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 



15.02.2021. године                „Службени гласник града Градишка“ – број 2/21                                   страна 8 

 

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 че-ститка за 
новорођено дијете, у укупном износу од  
4.800,00 КМ  (словима: четирихиља-
деосамстотина  и 00/100КМ). 
 

II 
Уплату средстава из тачке I ове одлуке, 
за свако новорођено дијете у ЈАНУАРУ 
2021. 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 ЈАНУАРУ 2021. 
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: 02-022-26/21 
Датум: 01.02.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 22. став (1) тачка 
б) подтачка 7. и члана 44. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 121/12 и 46/17 ), 
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, д о н о с и 

  
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Градског штаба  
за ванредне ситуације града Градишка 

  
  

1. Именује се Градски штаб за 
ванредне ситуације града Градишка (у 
даљем тексту: Штаб), у сљедећем 
саставу: 
 

1) Зоран Аџић, градоначелник, 
Командант Штаба, 

2) Драгана Илић, замјеник 
градоначелника, замјеник 
Команданта Штаба, 

3) Слободан Кнежевић, шеф Одсјека 
Цивилне заштите, начелник 
Штаба, 

4) Горан Стојаковић, Професионална 
ватрогасна јединица, члан, 

5) Горан Вукотић, ЈП „Воде Српске“, 
члан, 

6) Весна Глувић Челић, ЈЗУ „Дом 
здравља“ Градишка, члан, 

7) Рајко Додик, ЈЗУ Болница 
Градишка, члан, 

8) Свјетлана Ковачевић, ЈЗУ „Апотека 
Градишка“ Градишка, члан, 
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9) Драгутин Ковачевић, Одјељење за 
друштвене дјелатности, члан, 

10) Мирослав Деспотовић, Одјељење 
за инспекције, члан, 

11) Горан Мирјанић, Одјељење за 
привреду и пољопривреду, члан, 

12) Ведран Кнежевић, Одјељење за 
комуналне и стамбене послове, 
члан,  

13) Бојан Шкорић, Полицијска управа 
Градишка, члан,                        

14) Мишо Чагљевић, Р.Ј. 
„Електродистрибуција“ Градишка, 
члан, 

15) Сандро Зеничанин, КП „Водовод“ 
а.д. Градишка, члан, 

16) Борко Девић, „Црвени крст“ 
Градишка, члан, 

17) Жељко Билбија, КП „Градска 
чистоћа“ а.д. Градишка, члан. 

  
2. Административно-стручне послове за 
потребе Штаба обавља Одсјек цивилне 
заштите у оквиру Службе градоначелника 
Градске управе града Градишка. 
  
3. Штаб обавља послове дефинисане 
Одлуком о организацији и функционисању 
цивилне заштите и Законом о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама. 
  
4. О извршењу овог рјешења стараће се 
Служба градоначелника. 
  
5.  Доношењем овог рјешења ставља се 
ван снаге Рјешење о именовању Градског 
штаба за ванредне ситуације број: 02-111-
43/20, од 23.3.2020. године („Службени  
гласник града Градишка“, број 8/20). 
  
6. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка”. 
 
Број: 02-111-8/21 
Датум: 01.02.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 
 

На основу члана 16. Одлуке о 
уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Службени гласник општине 
Градишка“, број 6/14, 1/17, 7/17, 3/18, 8/18, 
2/19 и „Службени гласник града 
Градишка“, број 7/19) 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 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 

о именовању Комисије за процјену 
вриједности грађевинског земљишта 

 
1. Именује се Комисија за процјену 

вриједности грађевинског земљишта 
(у даљем тексту: Комисија) у саставу: 

 
      - Бранислав Савић, дипл. инж. грађ. - 

предсједник, 
       Љубо Јокић, дипл. инж. грађ. - 

замјеник предсједника, 
 

      - Свјетлана Ђаковић, дипл. инж. 
грађ. - члан, 

       Ведран Кнежевић, инж. грађ. - 
замјеник члана 

 
       - Гордана Николић, инж. грађ. - члан 
        Радислав Мартић, дипл. инж. грађ. - 

замјеник члана, 
 

       Славко Калинић, дипл. правник - 
секретар комисије 

       Тања Каталина, дипл. правник -  
замјеник секретара 

 
2. Задатак Комисије из претходне тачке 

је да изврши процјену вриједности 
неизграђеног градског земљишта у 
власништву Града Градишка у 
поступку продаје, замјене, 
комплетирања и куповине грађевинске 
парцеле и да утврди тржишну цијену 
истог, водећи наручито рачуна о 
кретању цијена земљишта, намјени 
земљишта, положају земљишта у 
насељу, опремљености земљишта 
комуналним грађевинама и 
инсталацијама, саобраћајној 
повезаности и сл. 
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3. Мандат комисије траје једну годину. 

 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02/1-111-12/21 
Датум: 05.02.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

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

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
1. Именује се Комисија за случај настанка 
штета на пољопривредним усјевима 
услед плављења, града и другог, те 
осталих штета на пољопривредним 
газдинствима у 2021. години, у саставу:  
 

1. Мисимовић Милутин, предсједник 

2. Тубин Зоран, члан 

3. Стојнић Бранко, члан 

4. Гојковић Момчило, замјеник члана 

 
2.  Задатак Комисије је сљедећи: 
 

Комисија има задатак да увидом на лицу 
мјеста утврди насталу штету, те да о 
истом сачини  записник. 
 

3. Извршење овог рјешења је у 
надлежности начелника Одјељења за 
привреду и пољопривреду. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавит ће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-7/21 
Датум: 28.01.2021. 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 именовању Пројект менаџера испред 

Градске управе Градишка за 
реализацију пројекта „Изградња 

саобраћајнице на простору између 
улица 16. Крајишке бригаде и Меше 

Селимовића-крак 1“ 
 
I 

За Пројект менаџера испред Градске 
управе Градишка за реализацију пројекта 
„Изградња саобраћајнице на простору 
између улица 16. Крајишке бригаде и 
Меше Селимовића-крак 1“ (дио улице 
Богдана Глигића) именује се  
 
- Гордана Николић, инж.грађевине,  
 
 

II 
Задатак Пројект менаџера је да заједно 
са монитором испред Министарства за 
људска права и избјеглице БиХ прати 
реализацију Пројекта из члана 1. овог 
рјешења до завршетка Пројекта.  
Такође, обавеза Пројект менаџера да 
Институцијама БиХ из Споразума о 
сарадњи на реализацији пројекта обнове 
и изградње комуналне и социјалне 
инфраструктуре на просторима гдје живе 
расељена лица и повратници из 
средстава за 2019. и 2020. год. достави 
информације или извјештаје на њихово 
тражење везано за реализацију пројекта 
из члана 1. овог рјешења. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-4/21 
Датум: 18.01.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 



15.02.2021. године                „Службени гласник града Градишка“ – број 2/21                                   страна 11 

 

На основу члана 118. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19),  
члана 10. уговора о извођењу радова број 
02-404-321/20 од 17.12.2020. године 
између Града Градишка и „Хидро-Коп“ 
д.о.о. Бањалука 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 
извођања нових радова на асфалтирању 
локалних и некатегорисаних путева на 
подручју града Градишка број: 02-404-
321/20 од 17.12.2020. године именује се 
Бранислав Савић, дипл. инж. грађ. 
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, 3/16 и 84/19). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-309/20 
Датум: 17.12.2020. 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 10. уговора о извођењу радова број 
02-404-323/20 од 17.12.2020. године 
између Града Градишка и „Хидро-Коп“ 
д.о.о. Бањалука 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 
извођања нових радова на асфалтирању 
улица на подручју града Градишка број: 
02-404-323/20 од 17.12.2020. године 
именује се Бранислав Савић, дипл. инж. 
грађ. 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: 02-111-310/20 
Датум: 17.12.2020. 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 10. уговора о извођењу радова број 
02-404-322/20 од 17.12.2020. године 
између Града Градишка и „Хидро-Коп“ 
д.о.о. Бањалука 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 
извођања додатних радова на 
асфалтирању улица на подручју града 
Градишка број: 02-404-322/20 од 
17.12.2020. године именује се Бранислав 
Савић, дипл. инж. грађ. 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,  3/16 и 84/19). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-311/20 
Датум: 17.12.2020. 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 и 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 10. уговора о извођењу радова број 
02-404-320/20 од 17.12.2020. године 
између Града Градишка и „Хидро-Коп“ 
д.о.о. Бањалука 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 
извођeња додатних радова на 
асфалтирању локалних и 
некатегорисаних путева на подручју града 
Градишка број: 02-404-320/20 од 
17.12.2020. године именује се Бранислав 
Савић, дипл. инж. грађ. 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,  3/16 и 84/19). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-312/20 
Датум: 17.12.2020. 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 и 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 7. уговора о извођењу радова број 
02-404-299/20 од 04.01.2021. године 
између Града Градишка и „АРТИНГ 
ИНВЕСТ“ д.о.о. 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 
извођeња грађевинских радова на 
санацији друштвеног дома у мјесној 
заједници Бистрица број: 02-404-299/20 
од 04.01.2021. године именује се Ведран 
Кнежевић, дипл. инж. грађ. в.д. 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,  3/16 и 84/19). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-5/21 
Датум: 04.01.2021. 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 и 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 7. уговора о извођењу радова број 
02-404-299/20 од 04.01.2021. године 
између Града Градишка и „АРТИНГ 
ИНВЕСТ“ д.о.о. 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 
извођeња електроинсталатерских радова 
на санацији друштвеног дома у мјесној 
заједници Бистрица број: 02-404-299/20 
од 04.01.2021. године именује се Мишо 
Чагљевић, дипл. инж. ел. из Градишке. 
 

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, 3/16 и 84/19). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-6/21 
Датум: 04.01.2021. 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 и 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 8. уговора о извођењу радова број 
02-404-335/20 од 05.01.2021. године 
између Града Градишка и Аутопревозник 
и извођење земљаних радова „Грубешић“ 
с.п. Слободан Грубешић, Градишка 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 земљаних радова у мјесним 
заједницама на територији града 
Градишка број: 02-404-335/20 од 
05.01.2021. године именује се Бранислав 
Савић, дипл. инж. грађ. 
 

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, 3/16 и 84/19). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-9/21 
Датум: 05.01.2021. 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 и 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 8. уговора о извођењу радова број 
02-404-339/20 од 05.01.2021. године 
између Града Градишка и Аутопревозник 
и извођење земљаних радова „Грубешић“ 
с.п. Слободан Грубешић, Градишка 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 путевима и путним 
објектима на територији града Градишка 
број: 02-404-339/20 од 05.01.2021. године 
именује се Бранислав Савић, дипл. инж. 
грађ. 
 

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, 3/16 и 84/19). 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-10/21 
Датум: 05.01.2021. 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 и 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 8. уговора о извођењу радова број 
02-404-340/20 од 08. 01. 2021. године 
између Града Градишка и „Трготурс 
Илинчић“ д.о.о. Градишка, 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 површинском слоју 
путева на територији града Градишка 
број: 02-404-340/20 од 08.01.2021. године 
именује се Бранислав Савић, дипл. инж. 
грађ. 
 

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, 3/16 и 84/19). 
 
 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-11/21 
Датум: 08.01.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 
 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008520 Културни 
центар) 
 
- са позиције 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 1.700,00 КМ 
- на позицију 412300  Расходи за 
режијски материјал  износ од  1.500,00 КМ 
- на позицију 516100 Издаци за 
залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др.  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 „Културни центар“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 1049/20 од 15.09.2020. 
године, на основу којег је и извршена 
реалокација.  
 
Број: 02-400-70/20 
Датум: 15.09.2020. године 
Градишка    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0815016 Техничка 
школа) 
 

- са позиције 412400  Расходи 
материјал за посебне 
намјене  износ од 1.250,00 
КМ 

- на позицију 516100 Издаци 
за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже 
и др.  износ од  1.000,00 КМ 

- на позицију 511300  Издаци 
за набавку опреме   износ од 
250,00 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  619/20 од 
02.09.2020.године, на основу којег је и 
извршена реалокација средстава.  
 
Број: 02-400-71/20 
Датум: 15.09.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0818004 Народна 
библиотека) 
 
- са позиције 412600  Расходи за 
гориво износ од 500,00 КМ 
- на позицију 412300  Расходи за 
режијски материјал  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 „Народна библиотека“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 237-1 од 15.09.2020. 
године, на основу којег је и извршена 
реалокација.  
 
Број: 02-400-72/20 
Датум: 15.09.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008180 
Одјељење за борачко-инвалидску 
заштиту) 
 

  -  са позиције 511200 Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката износ 
од 2.979,00 КМ 
- са позиције 511300  Издаци за 

набавку постројења и опреме 
износ од  2.8570 КМ 

- на позицију 516100  Издаци за 
залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и 
др.износ од 5.836,00 КМ. 

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

O б р а з л о ж е њ е 
 

Ради исправног евидентирања, унутар 
конта класе 51, врши се горе наведена 
реалокација средстава. 
 
 
Број: 02-400-73/20 
Датум: 15.09.2020. године 
Градишка  

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008120 Служба 
градоначелника, 0008190 Остала 
буџетска потрошња) 
 

- са позиције 621300 Издаци за 
отплату главница примљених 
зајмова у земљи износ од 
780.000,00 КМ 

- на позицију 511200  Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката 
(120) 650.000,00 КМ 

- на позицију 511100  Издаци за 
изградњу и прибављање зграда 
и објеката износ (120) од 
110.000,00 КМ. 

-   на позицију 516100 Издаци за 
залихе материјала, робе и ситног    
инвентара, амбалаже и др. (125) 
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 
 
На основу завршених инфраструктурних 
радова и након испостављених ситуација, 
одобрава се реалокација средстава на 
позиције које нису планиране буџетом у 
довољном износу. На основу добијених 
кредитних средстава у току 2020.године, а 
до поступка израде ребаланса, одобрава 
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се реалокација са конта Издаци за 
отплату главница примљених зајмова у 
земљи. 
 
Број: 02-400-74/20 
Датум: 15.09.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу  ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација 

средстава у оквиру оперативне 
јединице Градска управа  града 
Градишка (0008190 Остала 
буџетска потрошња) 

 
- са позиције 628100  Издаци за 

отплату дугова према другим 
јединицама власти износ од 
1.000,00 КМ 

- позицију 631900  Остали издаци 
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 
 

Конто 631900 Остали издаци се не 
планира буџетом („Остали издаци 
обухватају издатке у земљи или 
иностранству који нису претходно 
класификовани: издаци по основу 

измирења обавеза из претходних година 
које нису теретиле расходе (осим 
обрачунских), те остали издаци у земљи и 
иностранству који нису претходно 
класификовани“), те се врши по потреби 
реалокација средстава. Реалокација се 
врши са позиције 628100  Издаци за 
отплату дугова према другим јединицама 
власти.  
 
Број: 02-400-75/20  
Датум: 13.10.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008510 Завичајни 
музеј) 
 
-     са позиције 411100  Бруто плате 
трошкова запослених износ од 777,00 КМ 
-     на позицију 411400 Расходи за 
отпремнине и једнократне помоћи  износ 
од 777,00 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 „Завичајни музеј Градишка“ обратила 
се захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 168/10-20 од 
07.10.20.године. Због недовољно 
планираних средстава на конту 411400 
Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи, врши се реалокација средстава 
са конта Бруто плате.  
 
Број: 02-400-76/20 
Датум: 13.10.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008520 Културни 
центар) 
 

- са  позиције 412200  Расходи по 
основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга износ од 
3.000,00 КМ 

- на позицију 516100 Издаци за 
залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др.износ 
од 3.000,00 КМ. 

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

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

O б р а з л о ж е њ е 
 

ЈУ „Културни центар“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 1070/20 од 13.10.2020. 
године, на основу којег је и извршена 
реалокација.  
 
Број: 02-400-77/20 
Датум: 13.10.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка  
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008910 Развојна 
агенција Градишка) 
 
- са позиције 412600  Расходи за 
гориво износ од 270,00 КМ 
- на позицију 412300  Расходи за 
режијски материјал  износ од  270,00 КМ 
 
- са позиције 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 4.462,00 КМ 
- на позицију 412700  Остале 
стручне услуге износ  од 4.380,00 КМ 
- на позицију 511300  Издаци за 
набавку опреме   износ од 82,00 КМ. 
 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

ЈУ „Развојна агенција Градишка“ обратила 
се захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 197/20 од 13.10.2020. 
године, на основу којег је и извршена 
реалокација.  
 
Број: 02-400-78/20 
Датум: 13.10.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008150 
Одјељење за привреду и пољопривреду) 
 
- са позиције 414100  Средства за 
подршку развоју пољопривреде износ од    
8.000,00 КМ 
-         на позицију 415200 Грантови у 
земљи износ од  8.000,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује се 
Одјељење за финансије града Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Ради исправног евидентирања одобрава 
се реалокација са конта Подршка развоју 
пољопивреде (субвенција), на конто 
Грантови у земљи.  
 
Број: 02-400-79/20 
Датум: 16.10.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008120 Служба 
градоначелника, 0008170 Одјељење за 
комуналне и стамбене послове) 
 

- са позиције 513100  Издаци за 
имовинско правне односе (120)   
износ од 10.000,00 КМ 

- на позицију 513100  Издаци за 
имовинско правне односе (170)   
износ од 10.000,00 КМ. 
 

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

O б р а з л о ж е њ е 
 
Конто 513100  Издаци за имовинско 
правне односе на организационој 
јединици Служба градоначелника није 
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планиран у довољном износу па се врши 
реалокација са истог конта са 
орг.јединице Одјељење за комуналне и 
стамбене послове.  
 
Број: 02-400-80/20 
Датум: 29.10.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

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

- са позиције 513100  Издаци за 
имовинско правне односе износ 
од 34.000,00 КМ 

- на позицију 516100  Издаци за 
залихе   износ од 4.000,00 КМ 

- на позицију 412700 Расходи за 
стручне услуге износ од 
30.000,00 КМ 
 

- са позиције 511100  Издаци за 
изградњу и прибављање зграда 
и објеката износ од 152.000,00 
КМ 

-   на позицију 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме 
износ од 152.000,00 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 
 
Средства за изградњу домова су 
планирана у укупном износу на конту 
511100. Набавка опреме за домове књижи 
се на конту  511300, па се врши 
реалокација средстава. 
 Ради већег броја пројеката реалоцирају 
се средства и на позицију 412700 Расходи 
за стручне услуге. 
 
Број: 02-400-81/20 
Датум: 30.10.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008120 Служба 
градоначелника, Буџетска резерва) 
 

- са позиције Буџетска резерва 
13.000,00 КМ 

- на позицију 416100 Помоћ 
појединцима 13.000,00 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“. 
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O б р а з л о ж е њ е 
 
Рјешењем градоначелника број 02-022-
253/20 од 12.11.20.године одобрена је 
исплата средстава на име једнократне 
новчане помоћи у износу од по 1.000,00 
КМ инспекторима Одјељења за 
инспекције Градске управе града 
Градишка, који су обављали послове 
здравственог надзора у отежаним 
условима рада проузрокованих појавом 
вируса корона. 
 
Број: 02-400-82/20 
Датум: 12.11.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу  ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Градска 
управа  града Градишка (0008120 
Служба градоначелника, 0008190 
Остала буџетска потрошња) 

 
- са позиције 511700 Издаци за 

просторно планску 
документацију (120) износ од 
12.500,00 КМ 

- позицију 631900  Остали издаци 
(190) износ од 12.500,00 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 
 

Конто 631900 Остали издаци се не 
планира буџетом („Остали издаци 
обухватају издатке у земљи или 
иностранству који нису претходно 
класификовани: издаци по основу 
измирења обавеза из претходних година 
које нису теретиле расходе (осим 
обрачунских), те остали издаци у земљи и 
иностранству који нису претходно 
класификовани“), те се врши по потреби 
реалокација средстава. Реалокација се 
врши са позиције 511700 Издаци за 
просторно планску документацију .  
 
Број: 02-400-83/20  
Датум: 17.11.2020. године  
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0815017 Средња 
стручна и техничка школа) 
 

- са позиције 412200 Расходи по 
основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга  износ од 
2.600,00 КМ, 

- на позицију 511200  Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
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адаптацију зграда и објеката 
износ од 2.600,00 КМ, 

- са позиције 411200 Расходи за 
бруто накнаде износ од 1.500,00 
КМ 

- на позицију 412700 Расходи за 
стручне услуге износ од 1.500,00 
КМ. 

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

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Средња стручна и техничка школа“ 
обратила се захтјевом за реалокацијом 
новчаних средстава број 233/20 од 
06.11.2020. године, на основу којег је и 
извршена реалокација средстава.  
 
Број: 02-400-84/20 
Датум: 26.11.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу  ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008400 ЈПУ Лепа 
Радић) 
 

- са позиције 411100  Расходи за 
бруто плате трошкова 
запослених износ од  9.500,00 
КМ 

- на позицију 411300 Расходи за 
накнаду плата запослених за 
вријеме боловања износ од 
9.500,00 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 
1618/20 од 10.11.2020.године. Ради 
исправног евидентирања, одобрава се 
реалокација средстава на конто 411300 
Расходи за  накнаду плата запослених за 
вријеме боловања.  
 
Број: 02-400-85/20 
Датум: 26.11.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008920 ЈУ 
Туристичка организација града Градишка) 

- са позиције 411100  Расходи за 
бруто плате трошкова 
запослених износ од  6.460,00 
КМ 

- са позиције 411400 Расходи за 
отпремнине износ од 840,00 КМ 
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- на позицију 411300 Расходи за 
накнаду плата запослених за 
вријеме боловања износ од 
2.300,00 КМ. 

- на позицију 516100  Издаци за 
залихе  износ од 4.160,00 КМ 

 
-   са позиције 412200 Расходи по 

основу утрошка енергије, 
комуналних,   комуникационих и 
транспортних услуга  износ од 
1.000,00 КМ, 

-    са позиције 412600 Расходи за 
гориво износ од 1.000,00 КМ 

-    са позиције 412900 Остали 
расходи износ од 2.000,00 КМ 

-    са позиције 511300 Издаци за 
набавку опреме износ од 2.000,00 
КМ 

- на позицију 516100  Издаци за 
залихе  износ од 6.000,00 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 „Туристичка организација“ обратила се 
захтјевима за реалокацијом новчаних 
средстава, број 04-Р/20, 05-Р/20 и 06-Р/20  
од 06.11.2020.године. Оснивањем Куће 
Лијевча и Поткозарја дошло је  до 
прерасподјеле трошкова у буџету 
Туристичке организације града Градишка 
у корист конта 516100 Издаци за залихе.  
 
Број: 02-400-86/20 
Датум: 26.11.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу  ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 

04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиу оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0815015 ЈУ 
„Гимназија“) 

 
- са позиције 412200 Расходи по 

основу утрошка енергије, 
комуналних,   комуникационих и 
транспортних услуга  износ од 
5.100,00 КМ, 

- на позицију 511300 Издаци за 
набавку опреме износ од 5.000,00 
КМ 

- на позицију 516100  Издаци за 
залихе  износ од 100,00 КМ. 

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

O б р а з л о ж е њ е 
 

ЈУ „Гимназија“ обратила се захтјевом за 
реалокацијом новчаних средстава, број 
883/20 од 02.11.2020. године. Ради 
исправног евидентирања, одобрава се 
реалокација средстава са конта Расходи 
по основу утрошка енергије, комуналних,   
комуникационих и транспортних услуга. 
 
Број: 02-400-87/20 
Датум: 26.11.2020. 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 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/19) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  ( 0008511 ЈУ  
Градско позориште) 

 
- са позиције 412900 Остали 

расходи износ од 200,00 КМ 
- на позицију 412600 Расходи за 

смјештај 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 

 
Ради исправног евидентирања, одобрава 
се реалокација средстава на конто 
412600 Расходи за смјештај и путовања.   
 
Број: 02-400-88/20 
Датум: 26.11.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 

04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Градска 
управа  града Градишка (0008190 
Остала буџетска потрошња) 

 
- са позиције 413300 Расходи за 

камате износ од 180,00 КМ 
- на позицију 413900 Расходи за 

затезне камате износ од 180,00 
КМ. 

 
2.  За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије града 
Градишка.   

 
3.  Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
Ради исправног евидентирања, врши се  
реалокација између конта камата и 
затезних камата. 
 
Број: 02-400-89/20  
Датум: 26.11.2020. године  
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
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РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Градска 
управа  града Градишка (0008140 
Одјељење за финансије) 

 
- са позиције 411100 Расходи за 

бруто плате  износ од 20.046,00 
КМ 

- на позицију 411300 Расходи за 
накнаду плата запослених за 
вријеме боловања износ од 
20.046,00 КМ 

- са позиције 411100 Расходи за 
бруто плате  износ од 2.334,00 
КМ 

- на позицију 411400 Расходи за 
отпремнине износ од 2.334,00 
КМ. 

 
 
2.  За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије града 
Градишка. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

Ради исправног евидентирања, врши се 
реалокација између групе конта бруто 
плата и накнада.  
 
Број: 02-400-90/20 
Датум: 17.11.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
годину 

 
1.  Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008510 
Завичајни музеј) 

 

- са позиције 412600 Расходи за 
гориво  износ од 500,00 КМ 

- на позицију 412500 Расходи за 
текуће одржавање 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 „Завичајни музеј Градишка“ обратила 
се захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 201/20-20 од 26.11.2020. 
године, на основу којег је и извршена 
реалокација.  
 
Број: 02-400-91/20 
Датум: 26.11.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу  ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
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РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка  
за 2020. годину 

 
1.  Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008520 
Културни центар) 

 
- са позиције 412900  Остали 

непоменути расходи износ од 
410,00 КМ 

- на позицију 516100 Издаци за 
залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др.износ 
од 200,00 КМ 

- на позицију 511300 Издаци за 
набавку опреме износ од 210,00 
КМ 

- са позиције 412500  Расходи за 
текуће одржавање  износ од 
1.000,00 КМ 

- са позиције 412300  Расходи за 
режијски материјал 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 „Културни центар“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 1231/20 од 02.12.2020. 
године, на основу којег је и извршена 
реалокација.  
 
Број: 02-400-92/20 
Датум: 04.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка  
за 2020. годину 

 
1.  Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008120 
Служба градоначелника, Буџетска 
резерва) 

 
- са позиције 372200 Буџетска 

резерва износ од 1.350,00 КМ 
- на позицију 416100 Помоћ 

појединцима 1.350,00 КМ. 
 

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

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
Рјешењем градоначелника број 02-022-
261/20 од 25.11.2020. године одобрена је 
исплата средстава на име једнократне 
новчане помоћи у износу од по 100,00 КМ 
службеницима Одсјека за цивилну 
заштиту Градске управе града Градишка и 
другим лицима који су у оквиру одсјека у 
периоду ванредне ситуације изазване 
вирусом корона обављали послове 
дезинфекције јавних установа и површина 
на подручју града Градишка.  
 
Број: 02-400-93/20 
Датум: 04.12.2020. 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 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка 
 за 2020. годину 

 
1.  Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008120 
Служба градоначелника) 

 
- са позиције 412900 Остали 

непоменути расходи износ од 
2.000,00  КМ 

- на позицију 487200 Трансфери 
између ентитета износ од 
2.000,00 КМ 

- са позиције 511700 Издаци за 
просторно планску 
документацију износ од 
20.000,00 КМ 

- на позицију 412700 Расходи за 
стручне услуге 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 

 
На основу рјешења градоначелника број 
02-023-271/20 од 04.12.20.године, 
одобрена су средства у износу од 
2.000,00 KM за хуманитарну акцију „С 
љубављу храбрим срцима”, којој је циљ 
прикупљање новчаних средстава ради 
оснивања „Прве банке хуманог млијека” у 
РС. Ради исправног евидентирања 

одобрава се реалокација средстава на 
конто Трансфери између ентитета. 
 
Ради наставка пројекта Smile, одобрава 
се повећање на конту Расходи за стручне 
услуге.  
 
Број: 02-400-94/20 
Датум: 04.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка  
за 2020. годину 

 
1.  Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008910 
Развојна агенција Градишка) 

 
- са позиције 411100  Расходи за 

бруто плате износ од 1.872,74 КМ 
- на позицију 411200  Расходи за 

бруто накнаде износ од  1.872,74 
КМ 

 
- са позиције 412900  Остали 

непоменути расходи износ од 
2.033,00 КМ 

- на позицију 412700  Остале 
стручне услуге износ  од 2.033,00 
КМ 

 
- са позиције 412600  Расходи за 

гориво  износ од 1.000,00 КМ 
- на позицију 412900  Остали 

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

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Развојна агенција Градишка“ обратила 
се захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 232/20 и 238/20 од 
08.12.2020. године, на основу којег је и 
извршена реалокација.  
 
Број: 02-400-95/20 
Датум: 08.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка  
за 2020. годину 

 
1.  Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0815016 
Техничка школа) 

 
- са позиције 412200 Расходи по 

основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих 
услуга износ од  2.270,00 КМ 

- на позицију 412900 Остали 
расходи износ од  270,00 КМ 

- на позицију 516100 Издаци за 
ситан инвентар износ од 1.000,00 
КМ 

- на позицију 513100 Издаци за 
набавку опреме 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 „Техничка школа“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 864/20 од 09.12.2020. 
године. Средсва на наведеним 
позицијама су неопходна да би се 
реализовала фаза пројекта “Стручно 
усавршавање и оспособљавање младих 
за оператере на CNC машинама”, којег 
финансира USAID, који ће дати износ 
средстава рефундирати. 
 
 
Број: 02-400-96/20 
Датум: 14.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка  
за 2020. годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008300 ЈУ 
Центар за социјални рад) 

 
- са позиције 411100  Расходи за 

бруто плате трошкова запослених 
износ од  5.000,00 КМ 
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- на позицију 411300 Расходи за 
накнаду плата запослених за 
вријеме боловања износ од 
5.000,00 КМ. 

 
2.  За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије града 
Градишка.   

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

ЈУ „Центар за социјални рад“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број 07/402-570/20 од 
15.12.2020. године. Ради исправног 
евидентирања, одобрава се реалокација 
средстава на конто 411300 Расходи за  
накнаду плата запослених за вријеме 
боловања.  
 
Број: 02-400-97/20 
Датум: 15.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка  
за 2020. годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Градска 
управа  града Градишка (0008120 
Служба градоначелника, 0008190 
Остала буџетска потрошња) 

 

- са позиције 511700  Издаци за 
просторно планску документацију 
(120) износ  од  28.000,00  КМ. 

- на позицију 413300 Расходи за 
камате (190) износ од  28.000,00 
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 недовољно планираних средстава 
на конту Расходи за камате, извршена је 
реалокација средстава са конта Издаци 
за просторно планску документацију. 
 
Број: 02-400-98/20  
Датум: 18.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка  
за 2020. годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0818004 
Народна библиотека) 

 
- са позиције 411200  Расходи за 

бруто накнаде износ од  560,00 КМ 
- са позиције 412200 Расходи по 

основу утрошка енергије, 
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комуналних, комуникационих 
услуга износ од 1.000,00  КМ 

- са позиције 412600 Расходи за 
гориво  износ од  1.370,00 КМ 

- на позицију 511300 Набавка 
опреме износ од 2.930,00 КМ. 

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

O б р а з л о ж е њ е 
 

ЈУ „Народна библиотека“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 322/20 од 17.12.2020. 
године, којом се и одобрава  реалокација 
средстава на конто Набавка опреме 
511300.  
 
Број: 02-400-99/20 
Датум: 24.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу  ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2020. 
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  4.000,00 КМ 

- на позицију 411100 Расходи за 
бруто плате  износ од 4.000,00 КМ 

- са позиције 412200 Расходи по 
основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга износ од 
2.500,00 КМ 

- са позиције 511300 Издаци за 
набавку постројења и опреме 
износ од 2.000,00 КМ 

- на позицију 412300  Расходи за 
режијски материјал износ од 
500,00 КМ 

- на позицију 412500  Расходи за 
текуће одржавање  износ од 
500,00 КМ 

- на позицију 412700 Остале 
стручне услуге износ од 3.500,00 
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 
1846/20 од 21.12.2020.године. Ради 
исправног евидентирања, одобравају се 
реалокације између горе наведених 
конта.  
 
Број: 02-400-100/20 
Датум: 25.12.2020. године 
Градишка  

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
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РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка  
за 2020. годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008110 Стручна 
служба Скупштине града) 

 
- са позиције 412900  Остали 

непоменути расходи износ од  
14.374,00 КМ 

- на позицију 412300 Расходи за 
режијски матер. износ од 6.303,00 
КМ 

- на позицију 516100 Издаци за 
ситан инвентар износ од 14.374,00 
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 
 

Средства за провођење избора су 
планирана на конту Остали непоменути 
расходи – Издаци за изборе (412900). 
Набавка топломјера, заштитне опреме, 
дезинфекционих средства и др. за 
потребе  провођења избора условила је 
реалокацију средстава са позиције 
412900 на одговарајућа  конта. 
 
 
Број: 02-400-101/20 
Датум: 25.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка  
за 2020. годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Градска 
управа  града Градишка (0008120 
Служба градоначелника) 

 
- са позиције 511100 Издаци за 

изградњу и прибављање зграда и 
објеката  износ од 126.031,00 КМ 

- на позицију 412700  Остале 
стручне услуге износ  од 
100.000,00 КМ, 

- на позицију 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме  
износ од 26.031,00 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 
 

Средства за изградњу домова су 
планирана у укупном износу на конту 
511100. Набавка опреме за домове књижи 
се на конту  511300, па се врши 
реалокација средстава. 
Ради већег броја пројеката реалоцирају 
се средства и на позицију 412700 Расходи 
за стручне услуге. 
 
Број: 02-400-102/20  
Датум: 25.12.2020. године  
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка 
 за 2020. годину 

 
1.  Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008130 
Одјељење за општу управу) 

 
- са позиције 412500 Расходи за 

текуће одрж.  износ од  5.000,00 
КМ 

- на позицију 412300 Расходи за 
режијски материјал износ од 
5.000,00 КМ. 

 
2.  За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије града 
Градишка.   

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
Ради исправног евидентирања одобрава 
се реалокација средстава на позицију 
расходи за режијски материјал. 
 
Број: 02-400-103/20 
Датум: 25.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/19) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка  
за 2020. годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008170 
Одјељење за комуналне и стамбене 
послове) 

 
- са позиције 511700 Издаци за 

просторно планску и пројектну 
документацију  износ од  1.000,00 
КМ. 

- на позицију 412700  Расходи за 
стручне услуге (УТ услови) 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 

 
Конто 412700 Расходи за стручне услуге 
на организационој јединици Одјељење за 
комуналне и стамбене послове није 
планиран у довољном износу па се врши 
реалокација са конта 511700 Издаци за 
просторно планску и пројектну 
документацију.   
 
Број: 02-400-104/20 
Датум: 25.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2020. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/20) и члана 88. 
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Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка  
за 2020. годину 

 
1.  Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (0815015 
Гиманзија) 

 
- са позиције 516100  Издаци за 

ситан инвентар износ од  200,00 
КМ. 

- на позицију 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме 
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 

 
Ради исправог евидентирања одобрава 
се реалокација средстава на конто 
511300  Издаци за набавку постројења и 
опреме.  
 
Број: 02-400-105/20 
Датум: 25.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка  

за 2020. годину 
 
1.  Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008920 ЈУ 
Туристичка организација града 
Градишка) 

 
- са позиције 412900 Остали 

расходи износ од 3.600,00 КМ 
- на позицију 412700 Расходи за 

стручне услуге износ од 2.600,00 
КМ 

- на позицију 516100  Издаци за 
залихе  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 „Туристичка организација“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број 7-Р/20 од 28.12.2020. 
године. Оснивањем Куће Лијевча и 
Поткозарја дошло је  до прерасподјеле 
трошкова у буџету Туристичке 
организације града Градишка у корист 
конта 516100 Издаци за залихе и 412700 
Расходи за стручне услуге.  
 
 
Број: 02-400-106/20 
Датум: 28.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2020. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/20) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
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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 2020. годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Градска 
управа  града Градишка (0008140 
Одјељење за финансије) 

 
- са позиције 411300 Расходи за 

накнаду плата запослених за 
вријеме боловања износ од 
1.080,00 КМ 

- на позицију 411400 Расходи за 
отпремнине износ од 1.080,00 КМ. 

 
 
2.  За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије града 
Градишка.   

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

Ради исправног евидентирања, врши се  
реалокација између исте групе конта 
накнада.  
 
Број: 02-400-107/20 
Датум: 31.12.2020. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОГЛАС 
 

Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, Града Градишка, на основу 
рјешења број 05-372-2/21 од 18.01.2021. 
године, извршило је у регистарском листу 
број 107/16 упис промјене лица 
овлаштених за заступање Заједнице 
етажних власника стамбене зграде 
„Крошња ламела 4” у улици Видовданска 
87, са сљедећим подацима:  

- лица овлашћена за заступање и 
представљање заједнице су:  
Бранко Башкало и Бијељић Саша 

- бришу се имена  ранијих овлаштених 
лица и то: 
Бијељић Саша, Ћебић Стеван и Граховац 
Дејан. 

Број: 05-372-2/21 
Датум: 18.01.2021. године 
Градишка 
 

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА  

Ведран Кнежевић с.р. 
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