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ГРАДОНАЧЕЛНИК 
__________________________________ 
__________________________________ 
 

На основу члана 82. став 3. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19), члана 30. став 2. 
Закона о ситему интерних финансијских 
контрола („Службени гласник Републике 
Српске“, број 91/16) и члана 88. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17) и 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19), Градоначелник д о н о с и  
 
 

О Д Л У К У  
о усвајању Оквирног стратешког 

плана за активности интерне 
ревизије за период 2022-2024. године 

 

I 
 
Усваја се Оквирни стратешки плана за 
активности интерне ревизије за период 
2022-2024. године. 
 

II 
 
Саставни дио ове одлуке је Оквирни 
стратешки план активности интерне 
ревизије за период 2022-2024. године са 
прилозима. 
 
 

III 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-425/21 
Датум: 30.12.2021. 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), члана 30. став 2. 
Закона о систему интерних 
финансијских контрола („Службени 
гласник републике Српске“, број 91/16) и 
члана 88. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17) ) и („Службени гласник града 
Градишка“, број 5/19), Градоначелник   
д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о усвајању Плана рада интерне 

ревизије 

 
I 
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Усваја се  Годишњи план интерне 
ревизије за 2022. годину, сачињен на 
основу Оквирног стратешког плана за 
активности интерне ревизије за период 
2022-2024. године. 
 

II 
 
Саставни дио ове одлуке је Годишњи 
план интерне ревизије за 2022. годину. 
 

III 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-426/21 
Датум: 30.12.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 34. ст. 2. Одлуке 
о уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Службени гласник општине 
Градишка”; број 6/14, 1/17, 7/17, 3/18, 
5/18, 8/18 и 2/19 ) и („Службени гласник 
града Градишка“, број 7/19, 13/20 и 
15/21) а у вези са чланом 3. став 1. тачка 
а. и в. Закона о комуналним таксама 
(„Службени гласник Републике Српске”; 
број 4/12 и 123/20) и члана 16. Закона о 
граду Градишка („Службени гласник 
Републике Српске“ број 26/19), те  члана 
88. Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ бр. 4/17 и 5/19) 
Градоначелник  д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
 

о висини закупа за постављање 
садржаја на јавним и другим 

површинама за које се не може 
наплаћивати комунална такса за 

2022. годину 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком утврђује се висина закупа 
за постављање штандова и полица за 
продају књига, штампе и других 
публикација на јавним површинама, 

коришћење стубова јавне расвјете дуж 
магистралних и регионалних путева за 
постављање бандерола и панела на које 
се постављају рекламе непосредном 
погодбом и на захтјев заинтересованог 
лица, а чија висина није регулисана 
Одлуком о уређењу простора и 
грађевинском земљишту и за које се 
према Закону о комуналним таксама не 
може наплаћивати комунална такса. 
 

Члан 2. 
 
Под јавним површинама у смислу ове 
Одлуке подразумијевају се тротоари, 
тргови, паркинзи, травњаци и уређене и 
неуређене површине око објеката 
колективног становања (изграђено 
градско грађевинско земљиште). 

 
Члан 3. 

 
(1) Закупнина за садржаје из члана 1. 
ове Одлуке утврђује се дневно и 
мјесечно коришћење јавне површине и 
то: 
 
- За дневно коришћење јавне површине 
по 1,00m² изграђеног градског 
грађевинског земљишта без обзира на 
зону, 
 
- За мјесечно коришћење јавне 
површине у зависности од положаја за 
сваку конкретну зону без обзира на 
заузету површину до максимално 4,00m² 
по полици, односно штанду, а према 
зонама одређеним Одлуком о уређењу 
простора и грађевинском земљишту. 
 
 
(2) Висина закупнине за дневно 
зазузимање изграђеног градског 
грађевинског земљишта за један дан 
закупа, за садржаје из члана 1, без 
обзира на зону износи: 
- за површину до 20m² - 15,00 КМ/m² 
- за површину од 20m² до 50m - 10,00 
КМ/m² 
- за површину од 50m² до 100m² - 6,00 
КМ/m² 
- за површину преко 100m² - 3,00 КМ/m² 
 
(3) Висина закупнине за мјесечно 
коришћење јавне површине, у 
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зависности од зоне грађевинског 
земљишта, за површину до максмилано 
4,00m² по полици, односно штанду 
износи: 
 
- у I зони 100,00 КМ, у II зони 70,00 КМ, у 
III и осталим зонама 50,00 КМ. 
 
(4) Закупнина за коришћење стубова 
јавне расвјете дуж магистралних и 
регионалних путева за постављање 
бандерола утврђује се мјесечно по 
постављеној бандероли, односно панелу 
у износу од: 
- 30,00 КМ по бандероли/панелу 
постављеној на стуб јавне расвјете. 
 
(5) Износи закупнина увећавају се по 
основу пореза на додану вриједност. 
 

Члан 5. 
 
Ова одлука ће служити као основ за 
утврђивање висине закупа у периоду од 
01.01.2022. до 31.12.2022. године. 
 

Члан 6. 
 
Овлашћује се начелник Одјељења за 
комуналне и стамбене послове да у име 
Града потписује уговоре о закупу за 
садржаје наведене у члану 1. ове 
Одлуке. 

Члан 7. 
 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о висини закупа за 
постављање садржаја на јавни и другим 
површинама за које се не може 
наплаћивати комунална такса за 2021. 
годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 4/21). 
 

Члан 8. 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 05-370-2138/21 
Датум: 15.12.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 

На основу члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19, 61/21) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 
5/19), Градоначелник, доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 
1. Одобрава се исплата средстава у 
износу од 3.000,00 КМ, у сврху подршке 
хумани-тарне акције „С љубављу 
храбрим срцима“. 
 
2. Уплату средстава у износу од 3.000,00 
КМ извршити на рачун Министарства 
финансија Републике Српске, рачун 
посебних намјена - „С љубављу храбрим 
срцима“, жиро-рачун број: 571-010-
00002700-15, Комерцијална банка а.д. 
Бања Лука. 
 
3.Исплата средстава извршиће се на 
терет Буџета града Градишка за 2021. 
годину-ставка 487200 (трансфери 
ентитетима). 
 
4. О извршењу ове одлуке стараће се 
Одјељење за финансије. 
 
5. Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Под покровитељством предсједнице 
Републике Српске, Жељке Цвијановић 
проводи се  хуманитарна акција “С 
љубављу храбрим срцима”, с циљем 
набавке превозних средстава за дјецу са 
интелектуалним тешкоћама за 33 
удружења која су у саставу Савеза 
удружења за помоћ ментално 
недовољно развијеним лицима 
Републике Српске, који је носилац ове 
активности. 
 
Централни догађај биће реализован 
посредством отвореног телевизијског 
програма 26.децембра 2021.године. 
 
Имајући у виду тренутну ситуацију у 
Буџету града и значај ове хуманитарне 
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акције, Градоначелник је из ставке 
412900 (репрезентације, пријеми, 
манифестације...), одобрио износ од 
3.000,00 КМ за ове намјене. 

 
Број: 02-022-361/21 
Датум: 17.12.2021. 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), чл. 58. став о) и 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 4/17 и 
5/19) и тачке II Одлуке о висини 
мјесечног износа поклон честитке за 
новорођенче у 2021. години („Службени 
гласник града Градишка“, број 2/21), 
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 
7.200,00 КМ (словима: седамљада-
двијестотине и 00/100КМ). 
 

II  
 

Уплату средстава из тачке I ове одлуке, 
за свако новорођено дијете у 
НОВЕМБРУ 2021. године у износу од 
200,00 КМ 
(словима:двијестотинеконвертибилнихм
арака и 00/100), вршиће се на текући 
рачун родитеља дјетета. 
 
 
 
 

III 
 

Саставни дио ове одлуке је списак 
новорођене дјеце у НОВЕМБРУ 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: 02-022-351/21 
Датум: 1.12.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 

 
На основу чл. 59. и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), чл. 3. и 4. Закона о 
трезору („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 28/13 и 103/15) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 
5/19), Градоначелник града Градишка  
дана 31.12.2021. године  д  о  н  о  с  и 
 

ОДЛУКУ  
O ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ 

ОРГАНИЗОВАЊА  
ТРЕЗОРА ГРАДА ГРАДИШКА 

 
I 

 
У Одлуци о начину организовања 
трезора града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“,бр. 4/20 и 1/21) 
тачка III мијења се и гласи:  

 
 

„Оперативну јединицу „Град 
Градишка“ чине сљедећи организациони 
дијелови: 

 

 Стручна служба Скупштине града, 

 Служба Градоначелника, 
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 Буџетска резерва, 

 Професионално ватрогасно - 
спасилачка јединица,  

 Одјељењe за општу управу, 

 Одсјек за заједничке послове, 

 Одјељењe за финансије, 

 Одјељењe за пољопривреду и 
рурални развој,  

 Одјељењe за привреду и друштвене 
дјелатности,  

 Одјељењe за просторно уређење и 
грађење,  

 Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, 

 Одјељењe за борачко-инвалидску 
заштиту, 

 Остала буџетска потрошња, 

 Одјељење за развој и међународне 
пројекте, 

 Одјељење за инспекције, 

 Јединица за интерну ревизију и 

 Мјесне заједнице. 
 

II 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-427/21 
Датум: 31.12.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 17. Закона о 
рачуноводству и ревизији Републике 
Српске („Службени гласник Републике 
Српске” број 94/15 и 78/20), члана 13. 
Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним 
стањем имовине и обавеза („Службени 
гласник Републике Српске” број 45/16) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка” 
број 4/17 и „Службени гласник града 
Градишка” број 5/19) , Градоначелник  
града Градишка  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
o попису и образовању комисија за 

попис 

I 
У циљу утврђивања стварног стања 
имовине и обавеза и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем 
имовине и обавеза, именују се сљедеће 
пописне комисије: 
 
 
а) Централна пописна комисија, у 
саставу: 
 
1. Вујат Верица, предсједник 
- Цвјетковић Тања, замјеник 
предсједника 
2. Јандрић Дејана, члан 
- Голић Небојша, замјеник члана 
3. Каран Ранко, члан 
- Роквић Далибор, замјеник члана 
 
б) Комисија за попис земљишта, 
стамбених и пословних објеката, 
опреме и инвентара у домовима 
културе и мјесним канцеларијама: 

 
1. Бабић Миодраг, предсједник 
- Живковић Бојан, замјеник предсједника 
2. Остојић Ђорђе, члан 
- Дринић Борко, замјеник члана 
3. Мирјанић Милутин, члан 
- Лазић Милош, замјеник члана  
 
в) Комисија за попис путева, мостова, 
расвјете, осталих саобраћајних 
објеката и осталих објеката: 

 
1. Миличевић Славојка, предсједник 
- Видовић Владимир, замјеник 
предсједника 
2. Јањетовић Дијана, члан 
- Балта Марко, замјеник члана 
3. Савић Наташа, члан 
- Петровић Дајана, замјеник члана 
 
г) Комисија за попис возила, опреме, 
инвентара и нематеријалне имовине у 
градској управи: 
1. Самарџић Зоран, предсједник 
- Радуловић Зоран, замјеник 
предсједника 
2. Паспаљ Дарко, члан 
- Нинковић Дејана , замјеник члана 
3. Давидовић Немања, члан 
- Пећанин Невена, замјеник члана 
4. Кесић Александар, члан 
- Лазић Јована, замјеник члана 
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д) Комисија за попис новчаних 
средстава, потраживања и обавеза: 
1. Малешевић Драгана, предсједник 
- Зеничанин Славица, замјеник 
предсједника 
2. Милисавић Споменка, члан 
- Галић Предраг, замјеник члана 
3. Шмитран Милана, члан 
- Раденовић Иван, замјеник члана 
 

II 
 

Попис имовине и обавеза врши се са 
стањем на дан 31.12.2021. године. 
 

III 
 

Прије почетка пописа свака пописна 
комисија је дужна да сачини план рада. 

 
IV 
 

Пописне комисије треба да изврше 
попис у времену од 21.12.2021. године 
до 20.01.2022. године и записнике о 
извршеном попису доставе Централној 
пописној комисији до 29.01.2022. године. 

 
V 
 

Задатак Централне пописне комисије је 
да координира рад свих пописних 
комисија, те да води рачуна о 
исправности спровођења пописа и да се 
попис заврши до утврђеног рока. 
 

VI 
 

На основу појединачних извјештаја 
пописних комисија Централна пописна 
комисија ће сачинити збирни извјештај 
до 28.02.2022. године, те ће предложити 
начин књижења евентуалних вишкова и 
мањкова, отписа средстава, 
потраживања и обавеза који доставља 
Начелнику одјељења за финансије. 
 

VII 
 

Начелник одјељења за финансије 
извјештај Централне пописне комисије 
доставља Градоначелнику града , који 
доноси одлуку о усвајању извјештаја и 
приједлог књижења утврђених разлика. 
 

VIII 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка”. 
 
Број: 02-022-333/21 
Датум: 23.11.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 16. Правилника 
о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем имовине и обавеза 
(„Службени гласник Републике Српске” 
број 45/16), чл. 1. и 2. Одлуке о попису и 
образовању комисија за попис број 02-
022-333/21 од 23.11.2021. године и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник oпштине Градишка” 
број 4/17 и „Службени гласник града 
Градишка” број 5/19 ), Градоначелник 
града Градишка: д о н о с и 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању Централне пописне 

комисије 
 
I 

Именује се Централна комисија за попис 
имовине, обавеза и потраживања у 
Градској управи града Градишка са 
стањем на дан 31.12.2021. године у 
саставу:  
 
1. Вујат Верица, предсједник 
- Цвјетковић Тања, замјеник 
предсједника 
2. Јандрић Дејана, члан 
- Голић Небојша, замјеник члана 
3. Каран Ранко, члан 
- Роквић Далибор, замјеник члана 
 

II 
Задатак комисије из тачке I је: 

 
- да сачини план рада и координира 

рад свих пописних комисија, води 
рачуна о исправности спровођења 
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пописа, те да се попис изврши до 
утврђеног рока; 

- да сачини збирни извјештај до 
28.02.2022. године, те да предложи 
начин књижења евентуалних 
вишкова и мањкова, отписа 
средстава, потраживања и обавеза, 
који доставља Начелнику одјељења 
за финансије; 

- обавља и друге послове према 
Правилнику о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним 
стањем имовине и обавеза. 

 
III 

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

 
Број: 02-111-442/21 
Датум: 26.11.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 

 
На основу члана 16. Правилника 

о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем имовине и обавеза 
(„Службени гласник Републике Српске” 
број 45/16), чл. 1. и 2. Одлуке о попису и 
образовању комисија за попис број  02-
022-333/21 од 23.11.2021. године и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник oпштине Градишка” 
број 4/17 и „Службени гласник града 
Градишка” број 5/19 ), Градоначелник 
града Градишка  д о н о с и 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

o именовању Комисије за попис 
земљишта, стамбених и пословних 

објеката, опреме и инвентара у 
домовима културе и мјесним 

канцеларијама  
 
I 

Именује се Комисија за попис 
земљишта, стамбених и пословних 
објеката, опреме иинвентара у 
домовима културе и мјесним 

канцеларијама са стањем на дан 
31.12.2021. године у саставу: 
 
1. Бабић Миодраг, предсједник 
- Живковић Бојан, замјеник предсједника 
2. Остојић Ђорђе, члан 
- Дринић Борко, замјеник члана 
3. Мирјанић Милутин, члан 
- Лазић Милош, замјеник члана  
 

II 
Задатак комисије из тачке I је: 

 
- да сачини план рада са роковима 

фаза рада и вршења пописа 
имовине; 

- да изврши физички попис, унесе у 
пописне листе по врстама имовине, 
утврди евентуалне вишкове и 
мањкове, са приједлогом за отпис и 
расход истих, те да сачини  извјештај 
о извршеном попису до 29.01.2022. 
године и достави га Централној 
пописној комисији;  

- обавља и друге послове према 
утврђеном плану рада и упутству 
Централне пописне комисије. 

 
III 

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

 
Број: 02-111-443/21 
Датум: 26.11.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 

 
На основу члана 16. Правилника 

о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем имовине и обавеза 
(„Службени гласник Републике Српске” 
број 45/16), чл. 1. и 2. Одлуке о попису и 
образовању комисија за попис број 02-
022-333/21 од 23.11.2021. године и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник oпштине Градишка” 
број 4/17 и Службени гласник града 
Градишка” број 5/19 ), Градоначелник 
града Градишка  д о н о с и 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за попис 

путева, мостова, расвјете, осталих 
саобраћајних објеката и осталих 

објеката 
 

I 
Именује се Комисија за попис путева, 
мостова, расвјете, осталих саобраћајних 
објеката и осталих објеката са стањем 
на дан 31.12.2021. године у саставу: 
 
1. Миличевић Славојка, предсједник 
- Видовић Владимир, замјеник 
предсједника 
2. Јањетовић Дијана, члан 
- Балта Марко, замјеник члана 
3. Савић Наташа, члан 
- Петровић Дајана, замјеник члана 

 
II 

Задатак комисије из тачке I је: 
 

- да сачини план рада са роковима 
фаза рада и вршења пописа 
имовине; 

- да изврши физички попис, унесе у 
пописне листе по врстама имовине, 
утврди евентуалне вишкове и 
мањкове, са приједлогом за отпис и 
расход истих, те да сачини  извјештај 
о извршеном попису до 29.01.2022. 
године и достави га Централној 
пописној комисији;  

- обавља и друге послове према 
утврђеном плану рада и упутству 
Централне пописне комисије. 

 
III 

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

 
Број: 02-111-444/21 
Датум: 26.11.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 

 
На основу члана 16. Правилника 

о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем имовине и обавеза 
(„Службени гласник Републике Српске” 

број 45/16), чл. 1. и 2. Одлуке о попису и 
образовању комисија за попис број  02-
022-333/21 од 23.11.2021. године и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник oпштине Градишка” 
број 4/17 и „Службени гласник града 
Градишка” број 5/19 ), Градоначелник 
града Градишка  д о н о с и 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за попис 
возила, опреме, инвентара и 

нематеријалне имовине у Градској 
управи 

 
I 

Именује се Комисија за попис попис 
возила, опреме, инвентара и 
нематеријалне имовине у Градској 
управи са стањем на дан 31.12.2021. 
године у саставу: 
 
1. Самарџић Зоран, предсједник 
- Радуловић Зоран, замјеник 
предсједника 
2. Паспаљ Дарко, члан 
- Нинковић Дејана, замјеник члана 
3. Давидовић Немања, члан 
- Пећанин Невена, замјеник члана 
4. Кесић Александар, члан 
- Лазић Јована, замјеник члана 

 
II 

Задатак комисије из тачке I је: 
 

- да сачини план рада са роковима 
фаза рада и вршења пописа 
имовине; 

- да изврши физички попис, унесе у 
пописне листе по врстама имовине, 
утврди евентуалне вишкове и 
мањкове, са приједлогом за отпис и 
расход истих, те да сачини извјештај 
о извршеном попису до 29.01.2022. 
године и достави га Централној 
пописној комисији;  

- обавља и друге послове према 
утврђеном плану рада и упутству 
Централне пописне комисије. 
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III 
Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 02-111-445/21 
Датум: 26.11.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 

 
На основу члана 16. Правилника 

о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем имовине и обавеза 
(„Службени гласник Републике Српске” 
број 45/16), чл. 1. и 2. Одлуке о попису и 
образовању комисија за попис број  02-
022-333/21 од 23.11.2021. године и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник oпштине Градишка” 
број 4/17 и „Службени гласник града 
Градишка” број 5/19 ), Градоначелник 
града Градишка  д о н о с и: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за попис 
новчаних средстава, потраживања и 

обавеза 
 
I 

Именује се Комисија за попис 
новчаних средстава, потраживања и 
обавеза у са стањем на дан 31.12.2021. 
године у саставу: 
1. Mалешевић Драгана, предсједник 
- Зеничанин Славица, замјеник 
предсједника 
2. Милисавић Споменка, члан 
- Галић Предраг, замјеник члана 
3. Шмитран Милана, члан 
- Раденовић Иван, замјеник члана 

 
II 

Задатак комисије из тачке I. је: 
 

- да сачини план рада у којем треба 
навести рокове за поједине послове 
у вези пописа новчаних средстава, 
потраживања, обавеза, временских 
разграничења и сл. 

- да изврши попис свих обавеза и 
потраживања, процјену 
наплативости потраживања, застару 

потраживања и обавеза, те да 
сачини извјештај о извршеном 
попису и достави га Централној 
пописној комисији до 29.01.2022. 
године са приједлогом отписа истих,  

- обавља и друге послове према 
утвђеном плану рада и упутству 
Централне пописне комисије. 

 
III 

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

 
Број: 02-111-446/21 
Датум: 26.11.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 

 
На основу члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 13. став (1) а у вези са 
чланом 17. став (8) Правилника о начину 
и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем имовине и обавеза 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 45/16) и члана и 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Градоначелник града Градишка, доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

Oвлaшћуjу сe рукoвoдиoци oснoвних 
oргaнизaциoних jeдиницa грaдскe 
упрaвe Грaдa Грaдишкa, Рукoвoдилaц 
jeдиницe зa интeрну рeвизиjу, Сeкрeтaр 
Скупштинe Грaдa и Стaрjeшинa 
Прoфeсиoнaлнe вaтрoгaснe jeдиницe дa 
зa пoтрeбe прoвoђeњa пoступкa 
гoдишњeг пoписa грaдскe имoвинe мoгу 
пoтписaти пoписнe листe за попис 
градске имoвинe са стањем на дан 
31.12.2021. године зa oргaнизaциoнe 
jeдиницe кojимa рукoвoдe. 
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II 
 

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

 
Број: 02-111-448/21 
Датум: 1.12.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 

 
На основу члана 88. Статута 

Града Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17) и 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 5/19) Градоначелник д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању три члана Комисије за 

попис у „Топлана“а.д. Градишка 
испред представника већинског 

капитала 
 
 
I 

Именију се три члана Комисије за попис 
у „Топлана“ а.д. Градишка испред 
представника већинског капитала и то: 
 
1. Тања Цвјетковић, члан 
2. Гордана Николић, члан 
3. Ђорђе Остојић, члан 
 

II 
Задатак чланова комисије из члана I је 
да заједно са чланом Комисије испред 
„Топлана“ а.д. изврши годишњи попис 
имовине и обавеза у периоду од 
25.12.2021.године до 31.12.2021.године. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 02-111-491/21 
Датум: 30.12.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

Ha основу члана 9. и 10. Уредбе о 
канцеларијском пословању („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 8/20) 
тачке 157. и 207. Упутства о спровођењу 
канцеларијског пословања републичких 
oprana управе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 129/20) 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 
 

одређивању ознака организационих 
јединица и предмета за које ће се 
водити попис аката у 2022. години 

 
1. Утврђују се сљедеће ознаке 
организационих јединица органа града 
Градишка и организационих јединица 
Градске управе града Градишка и то: 

1) Скупштина града, Стручна служба 
Скупштине града .................................. 01 

2) Градоначелник, Служба 
Градоначелника.....................................02 

- Одсјек за имовинско-правне 
послове...............................................02/1 

- Одсјек за јавне набавке.............02/2 

3) Одјељење за општу управу............03 
- Матичари Градске управе 

Градишка.............................................03/1 
- Мјесна канцеларија Нова 

Топола.................................................03/2 
- Мјесна канцеларија Ламинци 

Сређани..............................................03/3 
- Мјесна канцеларија Дубраве.....03/4 
- Мјесна канцеларија 

Церовљани.........................................03/5 
- Мјесна канцеларија Врбашка....03/6 
- Мјесна канцеларија Орахова.....03/7 
- Мјесна канцеларија Горњи 

Подградци...........................................03/8 
-   Мјесна канцеларија Турјак.........03/9 
- Одбор за жалбе........................03/10 

4) Одјељење за просторно уређење и 
грађење ................................................ 04 

5) Одјељење за комуналне и стамбене 
послове ................................................. 05 
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6) Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности .......................................... 06 

7) Одјељење за пољопривреду и 
рурални развој ..................................... 07 

8) Одјељење за борачко-инвалидску 
заштиту ................................................ 08 

9) Одјељење за финансије ............. ..09 
- Одсјек за систем обједињене 
наплате.............................................. 09/1 
10) Одјељење за инспекције ............. 10 

11) Одјељење за развој и међународне 
пројекте ................................................. 11 

12) Јединица за интерну ревизију ..... 12 

13) Одсјек за заједничке 
послове..................................................13 

14) Професионална ватрогасно -
спасилачка јединица............................ 14 

Претходне ознаке организационих 
јединица уписују се приликом 
распоређивања примљене поште, као и 
код израде општих и појединачних аката 
Скупштине града и Градске управе 
Градишка. 
За наведене организационе јединице ће 
се водити интерне доставне књиге. 

2. У Скупштини града Градишка и 
Градској управи Градишка у 2022. години 
пописи аката водиће се за предмете који 
су регулисани овим Рјешењем и за које 
се резервишу бројеви картица у 
Писарници, како слиједи: 

- Градска изборна комисија (01-03-1- 
/22) 
- књижење плаћања накнада 
одборницима (01-013-1- /22) 
- књижење плаћања накнада за рад у 
радним тијелима Скупштине града (01-
013-2- /22) 
- књижење плаћања накнада 
одборницима за присуство при склапању 
брака (01-013-3- /22) 
- грантови политичким организацијама 
(01-013-4 - /22) 
- дописи Градоначелника, замјеника-це 

Градоначелника и начелника Службе 
Градоначелника (02-012-1- /22) 
- позиви на састанке колегијума 
Градоначелника и састанке радних 
тијела које је именовао Градоначелник, 
достава аката на објаву у „Службеном 
гласнику града Градишка" и др. (02-012-
2- /22) 
- пријем захтјева, организација, рад 
канцеларије (02-055-1- /22) 
- евиденција и вођење евиденције о 
правном саобраћају неуправних аката 
унутар Градске управе (03-053-1- /22) 
- увид у архивске предмете (03-052-1- 
/22) 
- примједбе, приједлози и притужбе 
грађана (03-059-1- /22) 
- увјерења из области радних односа 
(03-110-1 - /22) 
- рјешења о оцјени службеника и 
намјештеника (03-110-2- /22) 
- увјерење о висини личних примања 
запослених (03-131-1- /22) 
- рјешење о коришћењу годишњег 
одмора (03-141-1- /22) 
- рјешење о плаћеном одсуству до 
седам дана у години (03-142-1- /22) 

-извод из матичне књиге рођених: 
Матичари Градске управе Градишка 
(03/1 -200-1 - /22) 
Мјесна канцеларија Нова Топола (03/2-
200-2- /22) 
Мјесна канцеларија Ламинци Сређани 
(03/3-200-3- /22) 
Мјесна канцеларија Дубраве (03/4-200-4- 
/22) 
Мјесна канцеларија Церовљани (03/5-
200-5- /22) 
Мјесна канцеларија Врбашка (03/6-200-
6- /22) 
Мјесна канцеларија Орахова (03/7-200-
7- /22) 
Мјесна канцеларија Горњи Подградци 
(03/8-200-8- /22) 
Мјесна канцеларија Турјак (03/9-200-9- 
/22) 
- извјештаји које достављају матичари 
на основу података уписаних у матичне 
књиге (03/10-200-10- /22) 

- извод из матичне књиге вјенчаних 
Матичари Градске управе Градишка 
(03/1 -201 -1 - /22) 
Мјесна канцеларија Нова Топола (03/2-
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201-2- /22) 
Мјесна канцеларија Ламинци Сређани 
(03/3-201-3- /22) 
Мјесна канцеларија Дубраве (03/4-201-
4- /22) 
Мјесна канцеларија Церовљани (03/5-
201-5- /22) 
Мјесна канцеларија Врбашка (03/6-201-
6- /22) 
Мјесна канцеларија Орахова (03/7-201-
7- /22) 
Мјесна канцеларија Горњи Подградци 
(03/8-201-8- /22) 
Мјесна канцеларија Турјак (03/9-201-9- 
/22) 
- извод из матичне књиге умрлих: 
Матичари Градске управе Градишка 
(03/1-202-1 - /22) 
Мјесна канцеларија Нова Топола (03/2-
202-2- /22) 
Мјесна канцеларија Ламинци Сређани 
(03/3-202-3- /22) 
Мјесна канцеларија Дубраве (03/4-202-4- 
/22) 
Мјесна канцеларија Церовљани (03/5-
202-5- /22) 
Мјесна канцеларија Врбашка (03/6-202-
6- /22) 
Мјесна канцеларија Орахова (03/7-202-
7- /22) 
Мјесна канцеларија Горњи Подградци 
(03/8-202-8- /22) 
Мјесна канцеларија Турјак (03/9-202-9- 
/22) 
- увјерење о држављанству 
Матичари Градске управе Градишка 
(03/1-204-1- /22) 
Мјесна канцеларија Нова Топола (03/2-
204-2- /22) 
Мјесна канцеларија Ламинци Сређани 
(03/3-204-3- /22) 
Мјесна канцеларија Дубраве (03/4-204-4- 
/22) 
Мјесна канцеларија Церовљани (03/5-
204-5- /22) 
Мјесна канцеларија Врбашка (03/6-204-
6- /22) 
Мјесна канцеларија Орахова (03/7-204-
7- /22) 
Мјесна канцеларија Горњи Подградци 
(03/8-204-8- /22) 
Мјесна канцеларија Турјак (03/9-204-9- 
/22) 
 
 

- захтјев за пријем у држављанство 
Републике Српске (03-204-10- /22) 

- покретање оставинског поступка-
смртовница: 
Матичари Градске управе Градишка 
(03/1 -202-12- /22) 
Мјесна канцеларија Нова Топола (03/2-
202-13- /22) 
Мјесна канцеларија Ламинци Сређани 
(03/3-202-14- /22) 
Мјесна канцеларија Дубраве (03/4-202-
15- /22) 
Мјесна канцеларија Церовљани (03/5-
202-16- /22) 
Мјесна канцеларија Врбашка (03/6-202-
17- /22) 
Мјесна канцеларија Орахова (03/7-202-
18- /22) 
Мјесна канцеларија Горњи Подградци 
(03/8-202-19- /22) 
Мјесна канцеларија Турјак (03/9-202-20- 
/22) 
 
- скраћени дјеловодник за упис свих 
аката из области грађанских стања који 
су достављени матичарима Градске 
управе и Мјесним канцеларијама, те 
одговоре на исте 

(рођење) 
Матичари Градске управе Градишка 
(03/1 - 20-200- /22) 
Мјесна канцеларија Нова Топола (03/2- 
20-200- /22) 
Мјесна канцеларија Ламинци Сређани 
(03/3- 20- 200- /22) 
Мјесна канцеларија Дубраве (03/4- 20-
200- /22) 
Мјесна канцеларија Церовљани (03/5- 
20-200- /22) 
Мјесна канцеларија Врбашка (03/6- 20-
200- /22) 
Мјесна канцеларија Орахова (03/7- 20-
200- /22) 
Мјесна канцеларија Горњи Подградци 
(03/8- 20-200- /22) 
Мјесна канцеларија Турјак (03/9-20-200- 
/22) 
 
- скраћени дјеловодник за упис свих 
аката из области грађанских стања који 
су достављени матичарима Градске 
управе Градишка, те одговори на исте 

(склапање брака) 
Матичари Градске управе Градишка 
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(03/1 - 20-201 - /22) 
Мјесна канцеларија Нова Топола (03/2- 
20-201- /22) 
Мјесна канцеларија Ламинци Сређани 
(03/3- 20- 201- /22) 
Мјесна канцеларија Дубраве (03/4- 20-
201- /22) 
Мјесна канцеларија Церовљани (03/5- 
20-201- /22) 
Мјесна канцеларија Врбашка (03/6-20-
201- /22) 
Мјесна канцеларија Орахова (03/7- 20-
201- /22) 
Мјесна канцеларија Горњи Подградци 
(03/8- 20-201- /22) 
Мјесна канцеларија Турјак (03/9-20-201- 
/22) 
 
- скраћени дјеловодник за упис свих 
аката из области грађанских стања који 
су достављени матичарима Градске 
управе Градишка, те одговори на исте 

(смрт) 
Матичари Градске управе Градишка 
(03/1- 20-202- /22) 
Мјесна канцеларија Нова Топола (03/2- 
20-202- /22) 
Мјесна канцеларија Ламинци Сређани 
(03/3- 20- 202- /22) 
Мјесна канцеларија Дубраве (03/4- 20-
202- /22) 
Мјесна канцеларија Церовљани (03/5- 
20-202- /22) 
Мјесна канцеларија Врбашка (03/6- 20-
202- /22) 
Мјесна канцеларија Орахова (03/7- 20-
202- /22) 
Мјесна канцеларија Горњи Подградци 
(03/8- 20-202- /22) 
Мјесна канцеларија Турјак (03/9-20-202- 
/22) 
 
- скраћени дјеловодник за упис свих 
аката из области грађанских стања који 
су достављени матичарима Градске 
управе Градишка, те одговори на исте 

(лично име) 
Матичари Градске управе Градишка 
(03/1- 20-203- /22) 
Мјесна канцеларија Нова Топола (03/2- 
20-203- /22) 
Мјесна канцеларија Ламинци Сређани 
(03/3- 20- 203- /22) 
Мјесна канцеларија Дубраве (03/4-20-
203- /22) 

Мјесна канцеларија Церовљани (03/5- 
20-203- /22) 
Мјесна канцеларија Врбашка (03/6- 20-
203- /22) 
Мјесна канцеларија Орахова (03/7- 20-
203- /22) 
Мјесна канцеларија Горњи Подградци 
(03/8- 20-2032- /22) 
Мјесна канцеларија Турјак (03/9-20-203- 
/22) 
 
- скраћени дјеловодник за упис свих 
аката из области грађанских стања који 
су достављени матичарима Градске 
управе Градишка, те одговори на исте 

(држављанство) 
Матичари Градске управе Градишка 
(03/1 - 20-204- /22) 
Мјесна канцеларија Нова Топола (03/2- 
20-204- /22) 
Мјесна канцеларија Ламинци Сређани 
(03/3- 20- 204- /22) 
Мјесна канцеларија Дубраве (03/4- 20-
204- /22) 
Мјесна канцеларија Церовљани (03/5- 
20-204- /22) 
Мјесна канцеларија Врбашка (03/6- 20-
204- /22) 
Мјесна канцеларија Орахова (03/7- 20-
204- /22) 
Мјесна канцеларија Горњи Подградци 
(03/8- 20-204- /22) 
Мјесна канцеларија Турјак (03/9-20-204- 
/22) 
- извод из просторно-планске 
документације (04-363-1- /22) 
- стручно мишљење (04-363-2- /22) 
- увјерење-потврда плана посебног 
дијела зграде (етажна својина) (04-364-
1- 22) 
- увјерење о парцелацији (04-476-1- 
/22) 

- сагласност за легализацију објекта 
(изградња објекта у заштитном дијелу 
пута) (05-370-1- 22) 
- увјерење о подацима из стамбеног 
фонда (05-372-3- /22) 
- закуп неизграђеног грађевинског 
земљишта и закуп паркинг мјеста (05-
370-2- /22) 
- захтјев за паркинг карте (05-370-6- 
/22) 
- комунална такса за заузимање 
односно коришћење простора на јавним 
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површинама (05-370-4- /22) 
- захтјев за издавање одобрења за 
коришћење јавних површина без 
накнаде (код спортских, културних и 
хуманитарних манифестација) (05-370-
5- /22) 
- рјешење о одређивању кућног броја 
(05-370-3- /22) 
- рјешење о утврђивању висине 
комуналне накнаде за правна лица (05-
370-7 - /22) 
- рјешење о утврђивању висине 
комуналне накнаде за предузетнике (05-
370-8 - /22) 
- рјешење о утврђивању висине 
комуналне накнаде за физичка лица (05-
370-9 - /22) 
 
- увјерење о години изградње и зони у 
којој се налази стамбена зграда (05-372-
1- /22) 
- контрола обрачунске цијене код 
откупа станова (05-372-2- /22) 
- увјерење о подацима из стамбеног 
фонда (05-372-3- /22) 
- субвенције за социјално становање 
(05-532-1- /22) 
- комунална такса за постављање 
рекламних паноа (05-462-3- /22) 
- ослобађање од комуналне таксе (05-
462-4- /22) 

- увјерење о обављању трговинске 
дјелатности (06-320-1- /22) 
- увјерење о обављању занатске 
дјелатности (06-350-1 - /22) 
- увјерење о обављању угоститељске 
дјелатности (06-352-1- /22) 
- кредитирање и стипендирање 
студената и ђака (06-67-1- /22) 
- текући грантови спортским 
организацијама и удружењима (06-66-1- 
/22) 
 - инвестиционо одржавање 
реконструкција и адаптација спортских 
објеката 
(06-66-2- /22) 
- текући грантови културним 
организацијама и дјелатностима (06-
431-1- /22) 
- финансирање пројеката удружења и 
омладинских организација (06-43-1- /22) 
- једнократне помоћи НВО (06-43-2- /22) 
- прегледи, ексхумација и превози 
умрлих лица (06-504-1- /22) 

- финансирање социјалног осигурања, 
здравства и социјалне заштите (06-430-
1- /22) 
- финансирање набавке лијекова 
неосигураним лицима (06-520-1- 21) 
- суфинансирање превоза ученика (06-
532-2- /22) 
- суфинансирање превоза студената 
(06-532-3- /22) 
- помоћ ромској популацији (06-352-4- 
/22) 
- помоћ социјалним категоријама (06-
532-5- /22) 
- подршка волонтеризму (06-532-7- /22) 
- суфинансирање превоза дјеце са 
посебним потребама и трошкови 
исхране(06-54-1- /22) 
- увјерење о обављању пољопривредне 
дјелатности (07-330-1- /22) 
- Захтјев за помоћи (субвенције) из 
области пољопривредне производње 
(07-330-2- /22) 
 - пољопривредни предмети (07-442-5- 
/22) 
 
- одобрење у области стамбеног 
збрињавања у Одјељењу борачко-
инвалидске заштите (08-372-4- /22) 
- одобрење исплате новчане помоћи из 
области борачко-инвалидске заштите 
(08-532-1- /22) 
- увјерење о евиденцијама из области 
борачко-инвалидске заштите (08-566-1- 
/22) 
- увјерење из области војне евиденције 
коју води Одјељење за борачко-
инвалидску заштите (08-835-1- /22) 

- увјерење о измиреним обавезама 
према граду Градишка (ренте, 
комуналне накнаде, накнаде за уређење 
грађевинског земљишта, закупнине и 
друго (09-475-3- /22) 
- рекламације на рачун СОН -a (09/1-
370-4- /22) 
- увјерење о измиреним обавезама за 
купљено земљиште (09/1-477-1- /22) 
- рјешење о одобрењу реалокације 
средстава из буџета (09-400-2- /22) 
- захтјев за доставу података 
неплаћања комуналне таксе за теретна 
моторна возила на граничном прелазу и 
терминалу (10-371-1- /22) 
- доношење рјешења из области 
здравственог надзора (10-510-1- /22) 
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- приједлог за покретање јавних 
набавки no ПРАГ процедурама (11-404-1- 
/22) 
- захтјеви за плаћање (11-400-2- /22) 
- Одлука о исплати средстава (11-022-
3- /22) 

Задужују се руководиоци 
организационих јединица Градске 
управе града Градишка да обезбиједе да 
се до 10. јануара 2022. године закључе 
пописи аката за претходну годину и исти 
са завршеним предметима доставе 
Писарници ради развођења. 
За акте који се издају на основу база 
података које се воде у компјутерском 
информационом систему функцију 
пописа аката преузима база података. 

З. Рјешење о одређивању ознака 
организационих јединица и предмета за 
које ће се водити попис аката у 2022. 
години ступа на снагу даном доношења, 
a примјењује се од 01.01.2022. године и 
објавиће се у „Службеном гласнику 
града Градишка". 
 
Број: 02-111-417/21 
Датум: 27.12.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике 
Српске“ ,бр. 97/16,36/19 и 61/21), члана 
88. Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка, бр. 4/17  и 5/19 ) 
Градоначелник  доноси 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за рјешавање 

захтјева физичких лица за текуће 
помоћи 

 
 
I 

Именује се Комисија за рјешавање 
захтјева физичких лица за текуће 
помоћи (у даљем тексту: Комисија) у 
саставу:  

1. Др Бојан Вујановић, ЈЗУ 
„Болница“ Градишка, предсједник, 
2. Драгутин Ковачевић, Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, члан 
и 
3. Стана Балабан, Центар за социјални 
рад, члан. 
 

II 
Комисија се именује при Центру за 
социјални рад, Градишка на период од 
четири године, а има задатак да само у 
изузетно тешким случајевима, доноси 
рјешење о одобравању исплата по 
захтјеву физичких лица за текуће 
помоћи. 
 

III 
На основи рјешења Комисије, Центар за 
социјални рад врши исплате, а у оквиру 
буџетом предвиђених средстава за ове 
намјене. 
 

IV 
Ступањем на снагу овог Рјешења 
ставља се ван снаге Рјешење о 
именовању Комисије за рјешавање 
захтјева физичких лица за текуће 
помоћи број: 02-111-268/21 од 
02.08.2021. године. 
 

V 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-449/21 
Датум: 3.12.2021. 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 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 

о именовању Комисије за процјену 
вриједности нефинансијске имовине- 
опреме која није стечена куповином, 

односно трансакцијом размјене 
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1.Именује се комисија за процјену 
вриједности нефинансијске имовине- 
опреме која није стечена куповином  
односно трансакцијом размјене (у 
даљем тексту : Комисија) у саставу: 
 
- Марина Десанчић, дипл. економиста - 
предсједник, 
- Тихомир Манојловић, дипл. 
економиста - члан, 
- Тијана Алексић, дипл. правник - члан 
 
2. Задатак Комисије из претходне тачке 
је да изврши процјену вриједности 
постројења и опреме, у складу са 
чланом 26. и 27. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 115/17 и 118/18). 

Вредновање приликом почетног 
признавања средства  које није стечено 
у трансакцији размјене (стечено путем 
донације, затечено на стању при попису 
и слично) врши се по фер вриједности на 
дан стицања, у складу са МРС-ЈС 17. 

 
3. Мандат комисије траје једну годину. 
 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02/1-111-485/21 
Датум: 30.12.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 88. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“ број 4/17 и 5/19) 
Градоначелник града Градишка  д о н о с 
и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању радне групе за ревизију 

Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту 

 
1. Именује се радна група за ревизију 

Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту „Службени 

гласник Републике Српске“ (У 
даљем тексту: Радна група) у 
саставу: 

 
- Саша Суботић - предсједник 

 
- Ранка Милаковић Петрић - члан 

 

- Биљана Радичић - члан 
 

- Милица Дракулић Јејинић – члан  
 

- Славко Калинић– члан. 
 

- Јелена Козић-Васић – члан и 
 

- Ивана Пећанин - члан 
 
2. Задатак Радне групе из претходне 
тачке је да изврши анализу  постојеће 
Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту а посебно: 
обухвата градског грађевинског 
земљишта, зона градског грађевинског 
земљишта и накнада за ренту, трошкове 
уређења грађевинског земљишта и 
накнаде за развој, те у складу са 
стварним стањем на терену, у погледу 
опремљености грађевинског земљишта, 
предложи обухвате зона градског 
грађевинског земљишта.  
 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-111-450/21 
Датум: 3.12.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 59. и 82. Закона 
о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр.04/17 и 05/19, 
Градоначелник града Градишка доноси: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању чланова Тима за 
провођење мјера на основу 

документа „Нове програмске 
политике за Град Градишка“, у 

оквиру пројекта „Озон – Отворене и 
одговорне општине“ 

 
1) Овим рјешењем именују се чланови 

Тима за провођење мјера на основу 
документа „Нове програмске 
политике за Град Градишка“, у оквиру 
пројекта „Озон – Отворене и 
одговорне општине“ (у даљем тексту: 
„Озон“), у сљедећем саставу: 

 
1. Биљана Бакић,  Одјељење за 

развој и међународне 
пројекте, пројектни 
координатор задужен за 
мониторинг провођења 
дефинисаних мјера; 

2. Данијела Љољић, Одјељење 
за развој и међународне 
пројекте, члан тима задужен 
за провођење генералних 
мјера; 

3. Петра Лукић Мирковић, 
Служба градоначелника, 
члан тима задужен за 
провођење мјера из области 
комуникације и 
партиципације;  

4. Данијела Росић Малиновић, 
Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, члан 
тима задужен за провођење 
мјера из области родне 
равноправности и инклузије 
маргинализованих група; 

5. Тања Цвјетковић, Одјељење 
за комуналне и стамбене 
послове, члан тима задужен 
за провођење мјера из 
области заштите животне 
средине и одрживог развоја; 

6. Марина Балта, КП „Градска 
чистоћа“ Градишка, члан 
тима задужен за провођење 
мјера из области заштите 
животне средине и одрживог 
развоја. 

 

2) Именовани ће на пројекту „Озон“ 
радити до завршетка провођења 
пројекта, тј. до мјесеца априла 
2023. године. 
 

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

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

 
Број: 11-111-458/21 
Датум: 10.12.2021. 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 
општине Градишка“, бр. 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 Координатора 

 
I 

Именује се Координатор на пословима 
изградње административног објекта ЈП 
„Хидро-пут“ по Уговору о јавној набавци 
број: 02/2-404-180/21 од 16.09.2021. 
године и то 
 
- Радислав Мартић, службеник 

Градске управе града Градишка. 
 

II 
Задатак координатора из тачке I овог 
рјешења је редовна комуникација са 
извођачем радова и стручним надзором 
над извођењем радова на пословима 
изградње административног објекта ЈП 
„Хидро-пут“ по Уговору о јавној набавци 
број: 02/2-404-180/21 од 
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16.09.2021.године, те мјесечно 
извјештавање Градоначелника. 
 

III 
Доношењем овог рјешења ставља се 
ван снаге рјешење број: 05-111-349/21 од 
16.09.2021. године.  

 
IV 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавићесе у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 05-111-483/21 
Датум: 29.12.2021. 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 
општине Градишка“, бр. 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 Координатора 

 
I 

Именује се Координатор пројекта и лице 
за праћење уговорених обавеза по 
Уговору о набавци радова број: 02/2-404-
193/21 од 12.10.2021. године и то 
 
- Радислав Мартић, службеник 

Градске управе града Градишка. 
 

II 
Задатак координатора из тачке I овог 
рјешења је редовна комуникација са 
извођачем радова и стручним надзором, 
праћење уговорених обавеза над 
набавком радова за енергетску санацију 
фасаде зграде Е2 у Градишци по Уговору 
о набавци број: 02/2-404-193/21 од 
12.10.2021.године, те мјесечно 
извјештавање Градоначелника. 
 
 
 

III 
Доношењем овог рјешења ставља се 
ван снаге рјешење број: 05-111-362/21 од 
12.10.2021. године.  

 
IV 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавићесе у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 05-111-482/21 
Датум: 29.12.2021. 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, 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 02/2-404-50/21 од 02. 04. 
2021. године између Града Градишка  и 
„ММ Конструктор“ д.о.о. Видовданска бб, 
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 извођењу 
додатних радова на адаптацији 
ватрогасног дома – II фаза, број: 02/2-
404-50/21 од 02.04.2021. године именује 
се Радислав Мартић, дипл. инж. грађ. из 
Градишке. 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора над набавком 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). 
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III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 05-111-456/21 
Датум: 2.4.2021. 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, 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 02/2-404-67/21 од 06. 04. 
2021. године између Града Градишка и 
„ММ Конструктор“ д.о.о. Видовданска бб, 
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 над набавком радова 
– завршни радови на ватрогасном дому, 
број: 02/2-404-67/21 од 06.04.2021. 
године именује се Радислав Мартић, 
дипл. инж. грађ. из Градишке. 
 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора над набавком 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: 05-111-455/21 
Датум: 2.4.2021. 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, 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 02/2-404-214/21 од 
19.11.2021. године између Града 
Градишка и „Нискоградња 
Марјановић“ д.о.о. Занатска бб, 
Приједор 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 извођењу радова 
хидроградње по уговору о јавној 
набавци, број: 02/2-404-214/21 од 
19.11.2021. године именује се Миодраг 
Бабић, дипл. инж. грађ. 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 
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гласнику града Градишка“. 
 
Број: 05-111-452/21 
Датум: 19.11.2021. 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, 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 02/2-404-214/21 од 19. 11. 
2021. године између Града Градишка и 
„Нискоградња Марјановић“ д.о.о. 
Занатска бб, Приједор 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 и лице овлашћено за 
праћење реализације на извођењу 
радова нискоградње по уговору о јавној 
набавци, број: 02/2-404-214/21 од 
19.11.2021. године именује се Ведран 
Кнежевић, дипл. инж. грађ. из Градишке. 
 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора и праћење 
реализације уговора 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: 05-111-453/21 
Датум: 19.11.2021. 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, 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 02/2-404-249/21 од 07. 12. 
2021. године између Града Градишка и 
„Козарапутеви“ д.о.о. Туњице бб, Бања 
Лука 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 и лице овлашћено за 
праћење реализације над набавком 
додатних радова на асфалтирању 
саобраћајнице са дијелом пјешачке 
стазе и извоћење оборинске 
канализације у улици Петра Пеције, број: 
02/2-404-249/21 од 07.12.2021. године 
именује се Здравка Мацура, дипл. инж. 
грађ. из Градишке. 
 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора и праћење 
реализације уговора 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). 
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III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 05-111-459/21 
Датум: 7.12.2021. 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, 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 6. уговора о извођењу 
радова број 02/2-404-259/21 од 
09.12.2021. године између Града 
Градишка и Аутопревозник и извођење 
земљаних радова „Грубешић“ с.п. 
Слободан Грубешић, Србачки пут 65, 
Нова Топола 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 и лице овлашћено за 
праћење реализације над набавком 
радова на одбрани од поплава по 
уговору о јавној набавци, број : 02/2-404-
259/21 од 09.12.2021. године именује се 
Ведран Кнежевић, дипл. инж. грађ. из 
Градишке. 
 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора и праћење 
реализације уговора 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: 05-111-473/21 
Датум: 9.12.2021. 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, 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 6. Уговора о извођењу 
радова број 02/2-404-260/21 од 
09.12.2021. године између Града 
Градишка и Аутопревозник и извођење 
земљаних радова „Грубешић“ с.п. 
Слободан Грубешић, Србачки пут 65, 
Нова Топола 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 и лице овлашћено за 
праћење реализације над набавком 
радова на хитној интервенцији 
површинске одводње по уговору о јавној 
набавци, број: 02/2-404-260/21 од 
09.12.2021. године именује се Ведран 
Кнежевић, дипл. инж. грађ. из Градишке. 
 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора и праћење 
реализације уговора 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). 
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III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  града Градишка“. 

 
Број: 05-111-472/21 
Датум: 9.12.2021. 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, 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 9. Уговора о набавци 
радова број 02/2-404-261/21 од 17. 12. 
2021. године између Града Градишка и 
„БЕТОН“ д.о.о, Босанска 2, 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 и лице овлашћено за 
праћење реализације над набавком 
додатних радова на вањском уређењу 
амбуланте породичне медицине у МЗ 
Доња Јурковица по уговору о јавној 
набавци, број: 02/2-404-261/21 од 
17.12.2021. године именује се Радислав 
Мартић, дипл. инж. грађ. из Градишке. 
 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора и праћење 
реализације уговора 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: 05-111-474/21 
Датум: 17.12.2021. 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, 104/18 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 02-404-210/21 од 
23.12.2021. године између Града 
Градишка, БиХ Министарства за људска 
права и избјеглице, БиХ Фонда за 
повратак и „Нискоградња – 
Марјановић“ д.о.о. Приједор, и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17) и 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19) Градоначелник  д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању надзорног органа 

 
I 

 
За надзорни орган на пословима 
извођења радова на изградњи 
саобраћајнице на простору између 16. 
Крајишке бригаде и Меше Селимовића 
на подручју града Градишка према 
уговору о набавци извођења радова 
број: 02-404-210/21 од 23. 12.2021. 
године именује се Здравка Мацура, 
дипл. инж. грађ. из Градишке, службеник 
Градске управе. 

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, 104/18 и 84/19). 
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III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 05-111-475/21 
Датум: 23.12.2021. 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, 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 8. Уговора о набавци 
радова број 02/2-404-281/21 од 
22.12.2021. године између Града 
Градишка и „ЧЕКИЋ“ д.о.о. Бановић 
Страхиње 28, 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 и лице овлашћено за 
праћење реализације над набавком 
радова за израду мостовских ограда по 
уговору о јавној набавци, број: 02/2-404-
281/21 од 22.12.2021. године именује се 
Ведран Кнежевић, дипл. инж. грађ. из 
Градишке. 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора и праћење 
реализације уговора 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: 05-111-478/21 
Датум: 22.12.2021. 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, 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19), члана 6. Уговора о набавци 
радова број 02/2-404-284/21 од 
22.12.2021. године између Града 
Градишка и ЗР Извођење земљаних 
радова с.п. Жељко Косовић, Доњи 
Подградци 272, 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 и лице овлашћено за 
праћење реализације над набавком 
санационих радова на 
хидромелиорационом систему мјесних 
заједница Грбавци и Горњи Подградци 
по уговору о јавној набавци, број: 02/2-
404-284/21 од 22.12.2021. године 
именује се Ведран Кнежевић, дипл. инж. 
грађ. из Градишке. 
 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора и праћење 
реализације уговора 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). 
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III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 05-111-479/21 
Датум: 22.12.2021. 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 измјени Рјешења о именовању 

Комисије за примопредају производа 
за опремање дјечијег вртића са 

јаслицама у МЗ Брестовчина 
 
I 

Рјешење о именовању Комисије за 
примопредају производа за опремање 
дјечијег вртића са јаслицама у МЗ 
Брестовчина број: 05-111-440/21 од 
26.11.2021. године мијења се у члану I и 
то у дијелу који се односи на састав 
комисије на начин да: 
„2. Милош Лазић, члан“ замјењује се са 
„2. Радислав Мартић, члан“ 

 
II 

У преосталом дијелу рјешење број: 05-
111-440/21 од 26.11.2021. године остаје 
неизмјењено. 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 05-111-481/21 
Датум: 29.12.2021. 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, 36/19 и 
61/21) 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 измјени Рјешења о именовању 
Градског штаба за ванредне 
ситуације града Градишка 

  
 
  

        1. У Рјешењу о именовању Градског 
штаба за ванредне ситуације града 
Градишка, број: 022-111-241/21, од 
23.8.2021. године, у тачки 1. подтачка 6. 
ријечи „Весна Глувић Челић, ЈЗУ „Дом 
здравља“ Градишка, члан“ замјењују се 
ријечима „Синиша Аџић, ЈЗУ „Дом 
здравља“ Градишка, члан“. 
 
 

      2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка”. 
 
Број: 022-111-1/22 
Датум: 11.1.2022. 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 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/21) 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 2021. 
годину 

 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 

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

 
- са позиције 631100  Издаци за 

ПДВ износ од  500,00 КМ 
- на позицију 511300  Издаци за 

набавку опреме 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 

 
 

Ради недовољно планираних средстава 
на позицији 511300 Набавка опреме 
врши се реалокација са позиције 631100 
Издаци за ПДВ. 
 
 
Број: 09-400-2-83/21  
Датум: 06.09.2021. године  
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 
 
н  

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину  („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/21) 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 2021. 
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 5.000,00 КМ 
- на позицију 516100  Издаци за 

залихе  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 „Туристичка организација“ обратила 
се захтјевoм за реалокацијом новчаних 
средстава број 311-Р/21од 06.09.2021. 
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: 09-400-2-84/21  
Датум: 09.09.2021. године  
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
р

а
н 
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На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/21) 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 2021. 
годину 

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

- са позиције 412600  Расходи за 
гориво износ од 150,00 КМ 

- на позицију 516100 Издаци за 
залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др.износ 
од 150,00 КМ 

- са позиције 411100  Бруто плате 
трошкова запослених износ од 
3.800,00 КМ 

- на позицију 638100 Издаци за 
залихе материјала, робе и ситног 
износ од 3.800,00 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 1097/21 и 1134 од 
08.09.2021. године, на основу којег је и 
извршена реалокација.  
 
Број: 09-400-2-85/21 
Датум: 09.09.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/21) 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 2021. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка 
(0008150 Одјељење за привреду и 
пољопривреду) 

 
- са позиције 414100  Субвенције 

износ  од 13.000,00 КМ 
- на позицију 415200  Грантови 

износ  од 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“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
Конто 415200 Грантови није планиран у 
довољном износу буџетом орг.јединице 
Одјељење за привреди и 
пољопривреду, па се ради исправног 
књиговодственог евидентирања врши се 
реалокација са позиције Субвенције.   
 
Број: 09-400-2-86/21 
Датум: 15.09.2021. 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 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/21) 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 2021. 
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  7.700,00 КМ 
- на позицију 413700 Трошкови 

сервисирања зајмова износ од 
5.200,00 КМ 

- на позицију 413900 Расходи за 
затезне камате износ од  2.500,00 
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 
 

Због недовољно планираних средстава 
на позицији Расходи за затезне камате и 
због непланиране позиције трошкови 
сервисирања зајмова, врши се 
реалокација са позиције Расходи за 
камате.  
 
Број: 09-400-2-87/21  
Датум: 15.09.2021. године  
Градишка  

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/21) 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 2021. 
годину 

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

- са позиције 412800  Расходи за 
услуге одржавања јавних 
површина и заштите животне 
средине износ од 121.000,00 КМ 

- на позицију 511700 Издаци за 
просторно планску и пројектну 
документацију износ од  
20.000,00 КМ 

- на позицију 511200  Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката 
износ од 100.000,00 КМ 

- на позицију 415200  Грантови 
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 
 
Конта 511700 Издаци за просторно 
планску и пројектну документацију,  
511200  Издаци за инв.одржавање и 
415200 Грантови у земљи на 
организационој јединици Одјељење за 
комуналне и стамбене послове нису 
планирани у довољном износу па се 
врши реалокација са конта 412800  
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Расходи за услуге одржавања јавних 
површина и заштите животне средине.  
 
Број: 09-400-2-88/21 
Датум: 17.09.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/21) 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 2021. 
годину 

 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 

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

 
- са позиције 411100  Бруто плате 

трошкова запос. износ од 
5.000,00 КМ 

- на позицију 411200  Расходи за 
бруто накнаде износ од 5.000,00 
КМ 

- са позиције 412700  Расходи за 
стручне услуге износ од 12.000,00 
КМ 

- на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 
12.000,00 КМ. 

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

 

O б р а з л о ж е њ е 
 

ЈУ „Развојна агенција 
Градишка“ обратила се захтјевом за 
реалокацијом новчаних средстава број 
244 и 245/21 од 21.09.2021.године, на 
основу којег је и извршена реалокација.  
 
Број: 09-400-2-89/21 
Датум: 21.09.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу  ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину  („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/21) 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 
2021.годину 

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

- са позиције 412200 Расходи по 
основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга износ од 
46,93 КМ 

- на позицију 413900 Расходи по 
основу затезних камата 46,93 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“. 
 
 
 
 



13.1.2022. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 1/22                    страна 29 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

ЈПУ „Лепа Радић“ обратила се захтјевом 
за реалокацијом новчаних средстава, 
број 1308/21 од 17.09.2021.године. Ради 
исправног евидентирања, одобрава се 
реалокација средстава на конто 413900  
Расходи по основу затезних камата.  
 
Број: 09-400-2-90/21 
Датум: 22.09.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/21) 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 2021. 
годину 

 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 

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

 
-  са позиције 412900 Остали 

непоменути расходи износ од 
100,00 КМ   

-  на позицију 419100  Расходи за 
затезне камате 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 
783/21 од 16.09.2021.године. Ради 
исправног евидентирања, одобрава се 
реалокација средстава на конто Расходи 
за затезне камате. 
 
Број: 09-400-2-91/21 
Датум: 22.09.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/21) 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 2021. 
годину 

 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници (0008510 Завичајни 
музеј) 
 

- са позиције 412200 Расходи по 
основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга износ од 
23,65 КМ 

- на позицију 413900 Расходи за 
затезне камате износ од 23,65 КМ 

- са позиције 511200  Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката 
износ од 3.000,00 КМ 

- на позицију  412700  Стручне 
услуге износ  од 3.000,00 КМ.  

 
2. За извршење овог рјешења задужује 

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

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Завичајни музеј Градишка“ обратила 
се захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број  160/09-21 од 22.09.2021. 
године.  
Ради недовољано планираних 
средстава на контима 413900 Расходи 
за затезне камате и 412700 Стручне 
услуге, врши се реалокација са горе 
наведених конта . 
 
Број: 09-400-2-92/21 
Датум: 22.09.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/21) 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 
2021.годину 

 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка 
(0008120 Служба градоначелника, 
0008200 Одјељење за развој и 
међународне пројекте) 

 
- са позиције 511300  Издаци за 

набавку опреме (0008200) износ 
од 69.757,00 КМ 

- на позицију 511300  Издаци за 
набавку опреме (0008120) износ 
од 7.000,00 КМ 

- на позицију 631100  Издаци за 
ПДВ (008120) износ од 60.000,00 
КМ 

- на позицију 487200 Трансфери 
ентитету износ од 2.757,00 КМ 

- са позиције 511300  Издаци за 
набавку опреме (0008200) износ 
од 638.000,00 КМ 

- са позиције 511200  Издаци за 
(00080200) износ од 200.000,00 
КМ 

- на позицију 511100  Издаци за 
(0008120) износ од 508.000,00 КМ 

- на позицију 511200  Издаци за 
(0008120) износ од 330.000,00 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 Одлуке о извршењу 
ребаланса буџета града Градишка, врши 
се реалокација средства између 
организационих јединица Градске 
управе.  
 
Број: 09-400-2-93/21  
Датум: 24.09.2021. године  
Градишка  

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

 
На основу члана 10. и 11. Одлуке 

о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/21) 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 2021. 
годину 
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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 50.000,00 
КМ 

- на позицију 411300 Расходи за 
накнаду плата запослених за 
вријеме боловања износ од 
50.000,00 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, врши се 
реалокација између групе конта бруто 
плата и накнада.  
 
 
Број: 09-400-2-94/21  
Датум: 24.09.2021. године  
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/21) 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 2021. 
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  5.000,00 КМ 
- на позицију 413900 Расходи за 

затезне камате 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 

 
Због недовољно планираних средстава 
на позицији Расходи за затезне камате, 
врши се реалокација са позиције 
Расходи за камате. 
 
 
Број: 09-400-2-95/21  
Датум: 24.09.2021. године 
Градишка  

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

 
На основу члана 10. и 11. Одлуке 

о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/21) 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 2021. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка 
(0008150 Одјељење за привреду и 
пољопривреду, 0008160 Одјељење 
за друштвене дјелатности) 
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- са позиције 414100 Субвенције 
(0008150) износ од 3.000,00 КМ 

- на позицију  412700  Стручне 
услуге износ (0008160)  од 
2.000,00 КМ.  

- на позицију 487200  Трансфери 
ентитету (0008150) 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 

 
На основу инструкције Министарства 
финансија РС и ради исправног 
рачуноводственог евидентирања врши 
се реалокација средства на позицију 
Трансфери ентитету и Стручне услуге.  
 
 
Број: 09-400-2-96/21 
Датум: 24.09.2021. 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 5/21) 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 2021. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка 
(0008120 Служба градоначелника, 
0008160 Одјељење за друштвене 
дјелатности) 

- са позиције 415200  Грантови у 
земљи (0008160) износ од 
40.000,00 КМ 

- на позицију 513100 Издаци за 
набавку земљишта (0008120) 
износ од 40.000,00 КМ 

 
- са позиције 416100 (0008160) 

износ од 61.500,00 КМ 
- на позицију 511100 Издаци за 

изградњу зграда и објеката 
(0008120) износ од 61.500,00 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 

 
На основу Одлуке о извршењу 
ребаланса буџета града Градишка, врши 
се реалокација средства између 
организационих јединица Градске 
управе.  
 
 
Број: 09-400-2-97/21 
Датум: 24.09.2021. године  
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/21) 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 2021. 
годину 

 
 



13.1.2022. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 1/22                    страна 33 
 

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 и 
транспортних услуга износ од 
5.000,00 КМ, 

- на позицију 412400 Расх. за 
посебне намјене износ од 
5.000,00 КМ. 

- са позиције 511200  Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката 
износ од 7.800,00 КМ, 

- на позицију 511300 Набавка 
опреме износ од 7.800,00 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 652/21 од 22.08.2021. 
године. Средства на позицији Расходи 
за посебне намјене и Набавка опреме 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: 09-400-2-98/21 
Датум: 27.09.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/21) 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 2021. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка 
(0008120 Служба градоначелника, 
0008160 Одјељење за друштвене 
дјелатности, 0008170 Одјељење за 
комуналне и стамбене послове) 

 
 

- са позиције 415200  Грантови у 
земљи (0008160) износ од 
300.000,00 КМ 

- са позиције 412800   (0008170) 
износ од 424.148,76 КМ 

- на позицију 611200  Издаци за 
акције и учешће у капиталу износ 
од  724.148,76 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 Одлуке о извршењу 
ребаланса буџета града Градишка, врши 
се реалокација средства између 
организационих јединица Градске 
управе, а у циљу позиционирања ставке 
Издаци за акције и учешће у капиталу 
(ЈП СЦ „Servitium”).  
 
 
Број: 09-400-2-99/21 
Датум: 29.09.2021. године  
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

З
о 
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На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/21) 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 2021. 
годину 

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

- са позиције 621300 Издаци за 
отплату главница примљених 
зајмова у земљи износ од 
21.000,00 КМ 

- на позицију 415200  Грантови у 
земљи износ од 20.000,00 КМ 

- на 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, те се врши по потреби 
реалокација средстава. Реалокација се 
врши са позиције 621300  Издаци за 
главница примљених зајмова у земљи у 
износу od 500,00 KM. Због недовољно 
планираних средстава на позицијама 
Грантова врши се реалокација са 
позиције 628100 Издаци за отплату 
дугова према другим јединицама власти 
 

Број: 09-400-2-100/21 
Датум: 30.09.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/21) 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 2021. 
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 запослених износ од  
1.500,00 КМ 

- на позицију 411300 Расходи за 
накнаду плата запослених за 
вријеме боловања 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 „Центар за социјални рад“ обратила 
се захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број 07/400-608/21 од 
07.10.2021.године. Ради исправног 
евидентирања, одобрава се реалокација 
средстава на конта 411300 Расходи за  
накнаду плата запослених за вријеме 
боловања и Расходи за једнократне 
помоћи.  
 
 
Број: 09-400-2-101/21 
Датум: 7.10.2021. 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 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/21) 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 2021. 
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 
41.000,00 КМ 

- на позицију 621300 Издаци за 
отплату главница примљених 
зајмова у земљи износ од 
41.000,00 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 позицијама Издатака за отплату 
главница, врши се реалокација са 
позиције 628100 Издаци за отплату 
дугова према другим јединицама власти 
 
 
Број: 09-400-2-102/21 
Датум: 07.10.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 
 

 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/21) 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 2021. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка 
(0008125 Професионална 
ватрогасна јединица) 

 
- са позиције 511300  Набавка 

опреме износ од 5.000,00 КМ 
- на позицију 516100 Издаци за 

залихе материјала 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 књиговодственог 
евидентирања одобрава се реалокација 
на позицију Издаци за залихе 
материјала.  
 
 
Број: 09-400-2-103/21 
Датум: 25.10.2021. године  
Градишка  

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/21) и 
члана 88. Статута града Градишка 
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(„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 2021. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

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

 
- са позиције 411100  Бруто плате 

трошкова запос. износ од 
1.000,00 КМ 

- на позицију 411300  Расходи за 
накнаду плата запослених за 
вријеме боловања износ од 
1.000,00 КМ 

- са позиције 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 
1.400,00 КМ 

- на позицију 5121000  Расходи за 
драгоцјености износ од 400,00 КМ 
на позицију 412200 Расходи по 
основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга износ од 
1.000,00 КМ. 

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

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Развојна агенција Градишка“ обратила 
се захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 259 и 296/21 од 25.10.2021. 
год., на основу којег је и извршена 
реалокација.  

 
 
Број: 09-400-2-104/21 
Датум: 25.10.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/21) 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 
2021.годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка 
(0008200 Одјељење за развој и 
међународне пројекте) 

 
- са позиције 511200  Издаци за 

инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката 
износ од 150.000,00 КМ 

- на позицију 511100  Издаци за 
изградњу зграда и објеката износ 
од 150.000,00 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 књиговодственог 
евидентирања одобрава се реалокација 
на позицију Издаци за изградњу зграда и 
објеката.  
 
 
Број: 09-400-2-105/21 
Датум: 25.10.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

З
о
р
а 



13.1.2022. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 1/22                    страна 37 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/21) 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 2021. 
годину 

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

- са позиције 411100  Бруто плате 
трошкова запос. износ од 
7.000,00 КМ 

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

-  на позицију 411400 Расходи за 
једнократне помоћи износ од 
2.000,00 КМ 

- са позиције 411200  Расходи за 
бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања 
запослених износ од  4.000,00 КМ 

- на позицију 412700 Остале 
стручне услуге износ од 4.000,00 
КМ. 

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

- на позицију 516100  Расходи за 
ситан инветар износ од  1.000,00 
КМ 

- на позицију 412500 Расходи за 
текуће одржавање  износ од 
2.000,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије града 
Градишка.  

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈПУ „Лепа Радић“ обратила се захтјевом 
за реалокацијом новчаних средстава, 
број 1670/21 и 1737/21 од 
23.11.2021.године. Ради исправног 
евидентирања, одобравају се 
реалокације између горе наведених 
конта.  
 
Број: 02-400-2-106/21 
Датум: 17.11.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/21) 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 2021. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници (0818004 
Народна библиотека) 

 
- са позиције 412400 Расходи за 

посебне намј. износ од 30,00 КМ, 
- на позицију 418400 Расходи из 

транс.размјене унутар исте 
јединице власти износ од 30,00 
КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
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O б р а з л о ж е њ е 
 

ЈУ „Народна библиотека“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 305/21 од 04.11.2021. 
године, на основу којег је и извршена 
реалокација.  
 
Број: 09-400-2-107/21 
Датум: 17.11.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/21) 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 Градско позориште 
Градишка) 
 
- са позиције 412900 Остали 

непоменути расх. износ од  
350,00 КМ 

- на позицију 412300 Расходи за 
режијски материјал износ од 
350,00 КМ. 

- са позиције 411100  Расходи за 
бруто плате трошкова 
запослених износ од 500,00 КМ 

- на позицију 411200  Расходи за 
бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања 
запослених 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 „Градско позориште“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 135/21 од 23.11.2021. 
године, на основу којег је и извршена 
реалокација.  
 
Број: 09-400-2-108/21 
Датум: 23.11.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 16/21) 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 2021. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници  
(0008510 Завичајни музеј) 

 
- са позиције 516100 Издаци за 

залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др.износ 
од 1.000,00 КМ 

- са позиције 512100 Издаци за 
драгоцјености износ од 2.350,00 
КМ 

- на позицију 412500 Расходи за 
текуће одржавање износ од 
3.350,00 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 

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

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Завичајни музеј“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број 207/11-21 од 
23.11.2021.године, ради недовољно 
планираних средства на позицији 
Расходи за текуће одршавање. 
 
Број: 09-400-2-109/21 
Датум: 07.12.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета града Градишка за 
2021. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 16/21) 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 2021. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава у 

оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008160 
Одјељење за друштвене 
дјелатности, Буџетска резерва) 

 
- са позиције Буџетска резерва 

износ од 5.600,00 КМ 
- на позицију 415200 Текући грант 

Дому здравља износ од  5.600,00 
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-
345/21 од 25.11.2021.године одобрена је 
исплата средстава средства у износу од 
5.600,00 КМ ЈЗУ „Дом 
здравља“ Градишка за набавку вакцина 
против сезонског грипа „VAXIgrip Tetra“. 
 
 
Број: 09-400-2-110/21 
Датум: 25.11.2021. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

О Г Л А С 
 
 
Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, Града Градишка, на основу 
рјешења број 05-372-197/21 од 
23.12.2021. године, извршило је у 
регистарском листу број 69/12 упис 
промјене лица овлаштених за заступање 
Заједнице етажних власника стамбене 
зграде КГ 4, Турјак број 6, са сљедећим 
подацима:  

- лица овлашћена за заступање и 
представљање заједнице су: 
Борковић Ранко и Миловановић 
Марко 

- брише се име ранијег овлаштеног 
лица и то: 
Суботић Младен. 

 
Број: 05-372-197/21 
Датум: 23.12.2021. године 
Градишка 
ПО ОВЛАШТЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
Ведран Кнежевић с.р. 
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