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СКУПШТИНА ГРАДА 
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На основу члана 54. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 93/06, 
86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске”, 
број: 97/16 и 36/19), члана 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
општине Градишка”, број: 4/17) и 
(„Службени гласник града Градишка”, 
број: 5/19) и рјешења о датој сагласности 
Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Репубилке 
Српске на Приједлог Програма 
кориштења пољопривредног земљишта 
на подручју града Градишка за 2022. 
годину број: 12.03.5-330-625/22 од 
11.03.2022. године, Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној дана 
24.3.2022. године,  донијела је   

 
П Р О Г Р А М 

 
кориштења пољопривредног 
земљишта на подручју града 

Градишка за 2022. годину 
 
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Програмом кориштења пољопривредног 
земљишта на подручју града Градишка  
 

 
 
 
 
 
за 2022. годину (у даљем тексту 
Програм) се уређује начин кориштења 
земљишта које је у посједу Републике 
Српске, града Градишка и Јавног 
предузећа „Шуме Републике Српске“.  

 

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

 

 
II - ПОВРШИНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА 
 

Предмет овог Програма је укупно 
пољопривредно земљиште на подручју 
града Градишка у површини од 
8198,3268 ha приказано по катастарским 
општинама у табели 1. која је у прилогу 
Програма и чини његов саставни дио. 
 
 

III - ДОДЈЕЉЕНО ПОЉОПРИВРЕДНО 
ЗЕМЉИШТЕ ПО КОРИСНИЦИМА 
 
На подручју града Градишка 
пољопривредно земљиште тренутно 
користи седам концесионара укупне 
површине 1571,7338 ha и три закупца у 
површини од 37,7745 ha. 
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IV - НЕДОДЈЕЉЕНО 
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ И 
ТРЕНУТНО СТАЊЕ КОРИШТЕЊА 
 

Према тренутном стању кориштења, од 
укупног пољопривредног земљишта на 
подручју града Градишка, недодјељено 
је на кориштење 4949,3842 ha 
(планирано за додјелу у закуп и дио 
земљишта бившег концесионара 
„Фармланд“ а.д. Нова Топола). 
Недодјељено пољопривредно 
земљиште се углавном обрађује, изузев 
једног мањег дијела које је зарасло и које 
ће се морати привести култури. Предмет 
кориштења у пољопривредне сврхе неће 
бити површина земљишта од 1639,4343 

ha, јер се у нарави не ради о  
 
пољопривредном земљишту већ је то 
земљиште зарасло, шумско, мочварно, у 
небрањеном подручју - поплавно, затим 
су то мајдани, путеви, канали, гробља, 
игралишта, урбана подручја и друго. У 
оквиру овог земљишта је и земљиште у 
к.о. Чатрња - локалитет „Лиман“, које ће 
се дати у закуп у каснијем периоду, али 
само до привођења намјени - пословна 
зона „Лиман“). 
     
V - ЗЕМЉИШТЕ ПЛАНИРАНО ЗА 
ДОДЈЕЛУ ПУТЕМ ЗАКУПА  
                
На подручју града Градишка је 
планирана додјела пољопривредног 
земљишта путем закупа у површини од 
4139,0598 ha (Табела 1.). Земљиште се 
налази у 55 катастраских општина и 
намјењено је за сточарску, повртларску и 
воћарску производњу. Додјела 
пољопривредног земљишта у закуп ће 
се започети након завршетка уписа 
права посједа са „Ратарствo“ А.Д. Нова 
Топола на Републику Српску (поступак је 
у току). 
             
У наредном периоду ће бити 
дефинисане површине земљишта за 
додјелу на кориштење путем концесије. 
  
 
VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Програм ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка”. 
 
Број: 01-022-63/22 
Датум: 24.3.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р.бр. Корисник Додјељено 
ha 

Врста 
уговора 

1. „ВИВ АГРО” 
д.о.о. Србац 

150,5662 Концесија 

2. „АГРОЕКСПО
РТ КОМПАНИ” 
д.о.о. 
Градишка 

737,2987 Концесија 

3. „Д+В Агрос” 

д.о.о. Кочићево, 
Градишка 

325,1381 Концесија 

4. „ВОЋАР” д.о.о. 
Бистрица, 
Градишка 

115,0604 Концесија 

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

229,1383 Концесија 

6. Средња стручна 
и техничка 
школа, 
Градишка 

0,7953 Концесија 

7. З.З. „ЛИВАЧ” 
Александровац, 
Лакташи 

13,7368 Концесија 

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

29,6346 Закуп 

9. Два уговора 
закључена на 
основу Одлуке о 
давању у закуп 
пољопривредно
г земљишта у 
својини града 
Градишка 
(„Службени 
гласник града 
Градишка“, 
број: 12/20)  

8,1399 Закуп 

 Укупно 
додјељена 
површина   

1609,5083 Концесија 
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На основу члана 38. став 2. 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске”, 
број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 
39. став 2. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16 36/19 и 
61/21) и члана 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ броj 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка, на сједници одржаној 
дана 24.3.2022. године, д о н и ј е л а  ј е   
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о доношењу Регулационог плана 
„Метал“ 

 

I 

Доноси се Регулациони план „Метал“ (У 
даљем тексту: План). 

 

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

 
II 

Елаборат  Плана састоји се од општег, 
текстуалног и графичког дијела. 
    
Текстуални дио плана садржи: 

 
А. Уводно образложење – подаци о 
планирању 
Б. Стање организације, уређења и 
коришћења простора 
В. Потребе, могућности и циљеви 
организације, уређења и коришћења 
простора 
Г. План организације, уређења и 
коришћења простора 
Д. Економска валоризација плана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графички дио плана  садржи: 
 
01. Геодетска подлога – стање   Р 1:1000 
01.а Валоризација постојећег стања 
(намјена и спратност)                  Р 1:1000 
01.б Валоризација постојећег стања 
(бонитет објеката)                       Р 1:1000 
01.в Мрежа постојећих 
инфраструктурних система        Р 1:1000 
01.г Постојећа власничка структура      Р 1: 1000 

01.д План рушења                       Р 1:1000 
02. Извод из Урбанистичког плана 
Градишке                                      Р 1:1000 
02.а Извод из важећег плана – План 
просторне организације              Р 1:1000 
02.б Извод из важећег плана – План 
просторне организације              Р 1:1000 
03. Инжењерскогеолошка карта Р 1:1000 
04. План просторне организације           Р 1:1000 
05. План саобраћаја и нивелације          Р 1:1000 
06. План инфраструктуре-хидротехника Р 1:1000 
07. План инфраструктуре – електроенергетика и 
телекомуникације                                      Р 1:1000 
08. План инфраструктуре – 
термоенергетика                          Р 1:1000 
09. План инфраструктуре – синтеза 
карата                                           Р 1:1000 
10. План грађевинских и регулационих 
линија                                           Р 1:1000 
11. План парцелације                 Р 1:1000 
 
 

III 
 

Елаборат Плана, израђен од стране 
„АCS-STUDIO“ д.о.о. Бања Лука у марту 
2022. године, налази се у прилогу ове 
одлуке и чини њен саставни дио. 

 

IV 

 

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

V 

 

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

 

VI 

 

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

 

VII 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном гласнику 
града Градишка”. 
 
Број: 01-022-64/22 
Датум: 24.3.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 38. став 2. 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске”, 
број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 
39. став 2. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19) и 
члана 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ 
броj 4/17 и 5/19), Скупштина града 
Градишка, на сједници одржаној дана 
24.3.2022. године, д о н и ј е л а  ј е   
 

О  Д  Л  У  К  У 

о доношењу измјене дијела 
Регулационог плана подручја зона 2, 

7 и 8 – источни дио градске зоне 
Градишкe „Градишка-исток“ 

(локација „угао Хиландарске и 
војводе Путника“) 

 

I 

 

Доноси се измјена дијела Регулационог 
плана подручја зона 2,7 и 8 – источни 
дио градске зоне Градишкe „Градишка-
исток“ (локација „угао Хиландарске и 
војводе Путника“), у даљем тексту: 
Измјена Плана. 

 

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

II 

 

Елаборат Плана састоји се од општег, 
текстуалног и графичког дијела. 
    

 Текстуални дио плана садржи: 
 

А. Уводно образложење – подаци о 
планирању  
Б. Стање организације, уређења и 
коришћења  
В. Потребе, могућности и циљеви 
организације, уређења и коришћења 
простора 
Г. План организације, уређења и 
коришћења простора  
Д. Економска валоризација плана  
 

 
Графички дио плана  садржи: 
 

01.1 Постојећа намјена површина    Р = 1:500 

01.2 Постојећа инфраструктура        Р = 1:500 

01.3 Карта власничке структуре        Р = 1:500 

02 Извод из Регулационог плана (план 
просторне организације)                          Р = 1:500 

04.      План просторне организације       Р = 1:500 

05.      План саобраћаја и нивелације        Р = 1:500 

06.  План инфраструктуре:  

Хидротехника                                             Р = 1:500 

07.  План инфраструктуре: 
Електроенергетика, ТТ и гасификација     Р = 1:500 

08.  План инфраструктуре:  

Синтезна карта                                          Р = 1:500 

09.  План грађевинских и регулационих 
линија                               Р = 1:500 

10.  План парцелације            Р = 1:500 

   
             

III 
 

Елаборат Измјене Плана, израђен од 
стране „АCS-STUDIO“ д.о.о. Бања Лука у 
марту 2022. године, налази се у прилогу 
ове одлуке и чини њен саставни дио. 

 

IV 

 

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

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

VI 

 

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

VII 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном гласнику 
града Градишка”. 

 
Број: 01-022-73/22 
Датум: 24.3.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу чланoва 39. и 82. 

Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21), и чланова 36. 
и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17) и („Службени гласник града 
Градишка, број 5/19) Скупштина града 
Градишка, на сједници одржаној дана 
24.3.2022. године, донијела је  
 
 

О Д Л У К У  
о приступању пројекту енергетске 

ефикасности на јавним објектима по 
ESCO моделу финансирања на 

подручју града Градишка 
 
 

Члан 1. 
Град Градишка приступа пројекту 
енергетске ефикасности на јавним 
објектима по ESCO моделу 
финансирања на подручју града 
Градишка. 
 

Члан 2. 
Даје се сагласност, те се овлашћује 
Градоначелник да у име града Градишка 
предузме све потребне мјере и радње за 
пројекат енергетске ефикасности на 
јавним објектима по ESCO моделу 
финансирања по којем ће се извршити 
енергетска санација објеката: 
Ватрогасног дома, Вртића „Циплећи“ 
Сењак, Средње, стручне и техничке 
школе те Техничке школа Градишка на 
подручју града Градишка у сарадњи са 
Развојним Програмом Уједињених 
Нација (UNDP). 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-65/22 
Датум: 24.3.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 4. Закона о 
матичним књигама („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 111/09, 43/13 и  
66/18), чл. 39. и 82. став (2) Закона 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 
36/19 и 61/21) и чл. 36. и 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“ бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 24.3.2022. године 
донијела је 
 

О Д Л У К У 
о допуни одлуке о одређивању 

матичних подручја 
 
I 
 

У одлуци о одређивању матичних 
подручја („Службени гласник града 
Градишка“, број 19/20) иза тачке II додаје 
се нова тачка II а која гласи: 
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„II а 
 

У издвојеној канцеларији матичне 
службе Градишка у сједишту Полицијске 
управе Градишка издају се изводи из 
матичних књига грађанима за сва 
матична подручја из тачке II ове Одлуке“. 
 

II 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-66/22 
Датум: 24.3.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. став 1. т. 14. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 36. и 
87. Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 4/17 и 
5/19), Скупштина града Градишка је на 
13. редовној сједници, одржаној 
24.3.2022. године, донијела:  

 
О Д Л У К У  

о допуни Одлуке о одређивању 
назива улица, тргова и дијелова 

насељених мјеста и обиљежавања 
зграда бројевима  

 
Члан 1.  

 
У Одлуци о одређивању назива улица, 
тргова и дијелова насељених мјеста и 
обиљежавања зграда бројевима 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 12/20 у члану 21. додају се ставови 
3 и 4 који гласе „(3) Регистар из става (2) 
овог члана Одјељење за комуналне и 
стамбене послове води у физичком и 
електронском облику“. 
(4) Увјерења која се издају из ових 
евиденција имају правну снагу јавних 
исправа“. 

 
 
 

Члан 2.  
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“.  
 
Број: 01-022-68/22 
Датум: 24.3.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 348. став 1. Закона 
о стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19),  члана 15. 
став 2 Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 20/12) и чланова 36. и 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19) Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној 24.3.2022. године, 
доноси 
 

О Д Л У К У 
о продаји непосредном погодбом  

неизграђеног грађевинског 
земљишта у оквиру Регулационог 

плана „Агроиндустријска зона Нова 
Топола“ Привредном друштву „RЕЕТ 

TECHNOLOGIES“  д.о.о. Бања Лука 
 
 
I 
 

Привредном друштву „RЕЕТ 
TECHNOLOGIES“ д.о.о. Бања Лука 
продаје се непосредном погодбом, као 
једином учеснику лицитације, 
неизграђено грађевинско земљиште у 
оквиру Регулационог плана 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ са 
уписаним правом власништва Града 
Градишка са 1/1 дијела, означено као: 
 

      -Катастарска парцела број 405/54 
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''табла'' градилиште, површине 
2103 m2, к.ч. број 405/55 
„табла“ градилиште, површине 3994 
m2, к.ч. број 405/58 
„табла“ градилиште, површине 3141 
m2, к.ч. број 405/59 
„табла“ градилиште, површине  
3078 m2, к.ч. број 405/60 
„табла“ градилиште, површине  
3078 m2, к.ч. број 405/87 
„табла“ градилиште, површине 7279 
m2 и 405/104 „табла“ градилиште, 
површине 1081 m2,уписане у л.н. 
број 846 к.о. Нова Топола са 1/1 
дијела, што одговара упису у зк. ул. 
број 187 к.о. Нова Топола, ради 
изградње објеката у функцији 
индустријске производње, по цијени 
од 185.756,28 КМ. 

 
II 
 

О продаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва  Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор 
између Града Градишка и Привредног 
друштва „RЕЕТ TECHNOLOGIES“ д.о.о. 
Бања Лука, којим ће се регулисати сва 
међусобна права и обавезе између 
уговорних страна. 
 

III 
 

   Овлашћује се Градоначелник  да у име 
Града Градишке закључи уговор о 
продаји земљишта из тачке I ове одлуке. 
 

IV 

 

    Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-69/22 
Датум: 24.3.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
 

 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19  и 61/21) члана 348. став 1. Закона 
о стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19),  члана 15. 
став 2 Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 20/12) и чланова 36. и 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19) Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној 24.3.2022. године, 
доноси 

 
О Д Л У К У 

о продаји непосредном погодбом  
неизграђеног грађевинског 

земљишта у оквиру Регулационог 
плана „Агроиндустријска зона Нова 

Топола” Привредном друштву 
„ISKRA TELA L“  д.о.о. Лакташи 

 
 
I 
 

Привредном друштву „ISKRA TELA 
L“  д.о.о. Лакташи продаје се 
непосредном погодбом, као једином 
учеснику лицитације, неизграђено 
грађевинско земљиште у оквиру 
Регулационог плана „Агроиндустријска 
зона Нова Топола” са уписаним правом 
власништва Града Градишка са 1/1 
дијела, означено као: 
 

     -Катастарска парцела број 405/68, 
површине 31825 m2 и к.ч. број 
405/105 ''табла'' градилиште, 
површине  2227 m2 , уписана у лист 
непокретности број 846 к.о. Нова 
Топола са 1/1 дијела, што одговара 
упису у зк. ул. број 187 к.о. Нова 
Топола, ради изградње објеката у 
функцији индустријске производње, 
по цијени од 34.052, 00 КМ. 
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II 
 

О продаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва  Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор 
између Града Градишка и  Привредног 
друштва „ISKRA TELA L“ д.о.о. Лакташи, 
којим ће се регулисати сва међусобна 
права и обавезе између уговорних 
страна. 

III 
 

   Овлашћује се Градоначелник  да у име 
Града Градишке закључи уговор о 
продаји земљишта из тачке I ове одлуке. 
 

IV 

 

    Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-70/22 
Датум: 24.3.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 348. став 1. Закона 
о стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15 и 107/19), члана 15. став 2 
Правилника о поступку јавног конкурса 
за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12) и 
чланова 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка'', број 4/17 и „Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19) 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној 24.3.2022. године, доноси 
 

 
О Д Л У К У  

о продаји непокретности 
непосредном погодбом  

Кутлача Момчилу из Церовљана 

I 
 
Кутлача Момчилу из Церовљана продаје 
се непосредном погодбом као једином 
учеснику лицитације непокретност у 
власништву Града Градишка и то: 
 
-катастарска честица број 1178 
„ШКОЛСКИ ВРТ“ њива 6. класе, 
површине 2884 m2, уписана у п.л. број 
356 к.о. Церовљани, ради привођења 
трајној намјени, по цијени од 4.614,40 
КМ. 

II 
 

О продаји непокретности из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва  Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор 
између Града Градишка и Кутлача 
Момчила из Церовљана, којим ће се 
регулисати сва међусобна права и 
обавезе између уговорних страна. 
 

III 
 

Овлашћује се Градоначелник  да у име 
Града Градишке закључи уговор о 
продаји земљишта из тачке I ове одлуке 
са Кутлача Момчилом из Церовљана. 
 

IV 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-71/22 
Датум: 24.3.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 36. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и члана 
140. Пословника о раду Скупштине 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“ бр. 6/17 и 5/19), а након 
разматрања Извјештаја о раду Форума 
за безбједност грађана на подручју 
града Градишка за  2021. годину, 
Скупштина града Градишка на 13. 
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редовној сједници одржаној 24.3.2022. 
године донијела је сљедећи 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 - Усваја се Извјештај о раду 
Форума за безбједност грађана на 
подручју града Градишка за  2021. 
годину. 
 
Број: 01-013-15/22 
Датум: 24.3.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 36. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и члана 
140. Пословника о раду Скупштине 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“ бр. 6/17 и 5/19), а након 
разматрања Извјештаја о реализацији 
Oмладинске политике и положају и 
статусу младих за 2021. годину, 
Скупштина града Градишка на 13. 
редовној сједници одржаној 24.3.2022. 
године донијела је сљедећи 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 - Усваја се Извјештај о  
реализацији Oмладинске политике и 
положају и статусу младих за 2021. 
годину. 
 
Број: 01-013-16/22 
Датум: 24.3.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 36. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, број 4/17 и 5/19) и 
члана 140. Пословника о раду 
Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ број 6/17 и 

5/19), а након разматрања 
Информацијe о стању снабдијевања 
електричном енергијом на подручју 
града Градишка за 2021. годину, 
Скупштина града Градишка, на 
приједлог Клуба одборника Савеза 
независних социјалдемократа, на 13. 
редовној сједници одржаној 24.3.2022. 
године усвојила је сљедећи 
 
 

З А К Љ У Ч  А К  
 
 

1. Систем снабдијевања електричном 
енергијом на подручју града 
Градишка је у изузетно лошем стању, 
а што се огледа у сљедећем: 

 
- Изузетно компликован и 

дуготрајан поступак прикључења 
нових потрошача. Процес траје и 
по неколико мјесеци. 

- Стање нисконапонске мреже на 
терену је у катастрофалном 
стању 
(прекиди у снабдијевању, лоше 
стање стубова итд.). 

- Приликом искључења потрошача 
са мреже, због дуга, након 
измирења обавеза, нереално је 
дуг период поновног 
прикључења, које траје и по 
неколико дана. 
 

2. Позивамо надлежне органе да 
предузму одговарајуће мјере у циљу 
рјешавања потреба свих потрошача. 

 
3. Овај закључак ће се доставити 

Мјешовитом Холдингу 
„Електропривреда“ Републике 
Српске акционарско друштво 
Требиње и Влади Републике Српске. 

 
Број: 01-013-24/22 
Датум: 24.3.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
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ГРАДОНАЧЕЛНИК 
__________________________________
__________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), чл. 68. и 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка'', број 4/17 и „Службени 
гласник града Градишка'', број 5/19) и 
члана 10. Правилника о условима и 
начину успостављања пословних зона 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 23/14), Градоначелник града 
Градишка, доноси 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о  управљању пословним зонама на 

територији града Градишка 
 
 

Члан 1. 
 

Овим правилником прописују се 
активности и процеси на успостављању, 
опремању, пословном настањивању и 
коришћењу пословних зона на 
територији града Градишка (систем 
управљања пословним зонама).  
 

Члан 2. 
 

Пословним зонама (у даљем тексту:  
зона) управља Градска управа града 
Градишка, на челу са Градоначелником, 
преко надлежног одјељења – Одјељења 
за развој и међународне пројекте (у 
даљем тексту: Одјељење за развој), које 
организује, координише и прати све 
активности и извјештава надлежне 
органе, те предлаже доношење 
одговарајућих одлука неопходних за 
остваривање циљева који се требају 
реализовати у оквиру зона. 
Активности на плану управљања зоном 
разврстане су по процесним фазама, од 
успостављања, преко опремања, 
пословног настањивања, коришћења, до 
праћења ефеката зона. 
 
 
 

 

 
 
 
 

I УСПОСТАВЉАЊЕ ЗОНЕ 
 

Члан 3. 
 

Циљеви  успостављања зоне су 
засновани на постојећим привредним 
потенцијалима и  ресурсима, на 
геостратешком и саобраћајном 
положају, и на развојним циљевима 
дефинисаним стратешким усмјерењима 
и плановима.  
Успостављање зоне се у основи одвија 
кроз сљедеће кораке:  

- утврђивање и дефинисање 
спознаја о потреби 
успостављања зоне, 

- доношење оквирне одлуке 
надлежних органа локалне 
заједнице о успостављању зоне, 

- утврђивање локације и 
могућности регулисања 
имовинских односа, 

- планирање извора финансирања 
уређења зоне, 

- израда студије економске 
оправданости за успостављање 
зоне, 

- израда просторно-планске 
проведбене 
документације(Регулациони или 
Зонинг план), уз претходно 
дефинисање садржаја зоне, 

- доношење одлуке за 
успостављање зоне, 

- израда пројеката уређења зоне 
(опремање), 

- изналажење извора средстава за 
потребе инфраструктурног 
уређења, 

- приступање изградњи 
инфраструктуре и уређењу 
простора, 

- одлука надлежних органа 
локалне заједнице о условима 
коришћења и пословног 
настањивања Зоне од стране 
инвеститора. 

Истовремено са наведеним корацима 
потребно је вршити промоцију зоне и 
стављање на располагање грађевинског 
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земљишта заинтересованим 
инвеститорима. 

 
Члан 4. 

 
Основне кораке за успостављање зоне 
врши Одјељење за развој у сарадњи са 
руководством Града. 
Одјељење за развој прикупља идеје и 
податке кроз разне видове дјеловања о 
могућностима Градишке на плану 
привредног развоја. Податке о 
могућностима развоја и развојним 
процесима Одјељење за развој 
прикупља из окружења, са виших нивоа 
власти и од међународних извора, те 
исте обликује у одређене извјештаје о 
евентуалним могућностима локалне 
заједнице на плану развоја, које затим 
ставља на располагање руководству 
Града.  
Одјељење за развој ће преко 
руководства Града кроз одређене 
провјере код виших нивоа власти, 
финансијских институција и 
потенцијалних инвеститора, 
обезбјеђивати информације и спознаје о 
реалним могућностима за 
успостављање и развој планиране зоне.  
 

Члан 5. 
 

Активности које се реализују у овој фази 
организује и координише Одјељење за 
развој у сарадњи са осталим 
одјељењима Градске управе.  
Организационе јединице Градске управе 
(одјељења, одсјеци и др.) дужне су да 
све информације до којих дођу, а које су 
везане за успостављање зоне, 
правовремено прослиједе Одјељењу за 
развој.  
Одјељење за развој ће преко надлежних 
органа (Градоначелника, Скупштине и 
др.) правовремено давати приједлоге за 
доношење одлуке за успостављање 
зоне. 

 
II ОПРЕМАЊЕ ЗОНЕ 

 
Члан 6. 

 
Опремање зоне заснива се на 
пројектима уређења простора и 
изградње инфраструктуре, плановима 

неопходних захвата на изградњи 
инфраструктуре у складу са исказаним 
намјерама потенцијалних инвеститора 
за пословно настањивање, те на бази 
расположивих финансијских средстава и 
могућности обезбјеђења извора 
финансирања у одређеном року.  
Носилац активности у организацији 
опремања зоне је Одјељење за развој 
које врши припрему техничке 
спецификације и тендерске 
документације у сарадњи са надлежним 
одјељењима, уз сагласност 
Градоначелника.  
Након избора извођача, приступа се 
уговарању и увођењу у посао, након чега 
слиједи извођење радова, праћење и 
извјештавање о реализованом.  
Информације о изведеним радовима уз 
потврду надзорног органа, и 
информације о исплатама везаним за 
исте, преко надлежних одјељења 
прослијеђују се у најкраћем року, без 
одлагања (не дужем од пет дана) 
Одјељењу за развој. 
 

Члан 7. 
 

Одјељење за финансије дужно је да 
континуирано у складу са измирењем 
обавеза по конкретним уговорима 
обавезно извјештава Одјељење за 
развој, у року не дужем од три дана.  
Одјељење за развој ће на бази свих 
добијених информација о захватима и 
извршеним испорукама, као и 
финансијским исплатама по сваком 
конкретном уговору, редовно мјесечно 
обезбјеђивати пресјек реализације 
уговорених обавеза, који ставља на 
располагање Градоначелнику.  
 

Члан 8. 
 

Одјељења и организације које су 
непосредно ангажоване на одређеним 
пословима организовања и праћења 
извођења радова ће редовно (истог или 
најдуже наредног дана) извјештавати 
Одјељење за развој о свим битним 
питањима, проблемима, недостацима и 
другим могућим ограничењима у фази 
извођења радова, како би се 
благовремено могло реаговати у циљу 
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отклањања наведених недостатака и 
сметњи. 

Члан 9. 
 

Након реализације изведених радова по 
уговору врши се примопредаја и коначан 
обрачун који се од стране надлежног 
одјељења или организације за 
предметне послове доставља 
Одјељењу за развој, које затим 
сачињава цјелокупан извјештај за 
потребе Градоначелника и осталих 
надлежних органа. 

 
III ПРОМОЦИЈА И ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ 

 
Члан 10. 

 
Промоција пословне зоне у граду 
Градишка обавља се директно 
(непосредно) или индиректно 
(посредно). 
Директна (непосредна) промоција 
обавља се од стране Градоначелника 
и/или Одјељења за развој, кроз учешће 
на панел дискусијама, округлим 
столовима или директним разговорима 
са инвеститорима, док се индиректна 
(посредна) промоција врши путем 
званичне странице Града Градишка 
и/или саме зоне, израдом и 
дистрибуцијом брошура, флајера, 
промотивних филмова, презентација и 
сл. а који имају за циљ да индиректним 
путем информишу потенцијалне 
инвеститоре о условима и предностима 
за покретање властитог бизниса у 
предметној зони на подручју Градишке. 
 

Члан 11. 
 

Одјељење за развој уз помоћ свих 
осталих релевантних организационих 
јединица Градске управе задужено је за 
предузимање и организовање свих 
активности на промоцији зоне.  
Промоција зоне подразумијева израду, 
ажурирање и дистрибуцију свих 
промотивних матреријала, а то су 
водичи, брошуре, летци, промотивни 
филмови, спотови и други облици 
промоције.  
Приликом израде промотивних 
материјала Одјељење за развој је 
обавезно уобзирити сљедеће:  

- Промотивни материјали морају 
садржавати сажете информације 
које су битне и важне за 
инвеститоре, односно 
информације које нас издвајају 
од конкуренције. 

- У промотивним материјалима 
треба користити позитивне ријечи 
и изјаве које су дали већ присутни 
инвеститори. 

- Материјали треба да буду 
обрађени квалитетним дизајном 
и штампом.   

- Треба да се прате успјешни 
примјери из земље и региона, те 
да се исти примјењују уз 
прилагођавање локалним 
специфичностима.     

- Треба да се унифицира припрема 
промотивних материјала, како би 
се исти могли користити за све 
врсте промоција.  
 

Члан 12. 
 

Одјељење за развој је дужно да редовно 
ажурира рубрике на интернет страници 
Града које се тичу зоне или странице 
саме зоне, уколико иста има сопствену 
интернет страницу. 
Одјељење за развој је дужно да редовно 
ажурира и ставља на располагање 
инвеститорима документацију која 
садржи:  

- Опште информације о зони, у 
којој су дефинисане мисија и 
визија зоне; 

- Графички приказ зоне са 
слободним и заузетим 
парцелама, али и легендом која 
показује цијене парцела у оквиру 
зоне у складу са положајем и 
намјеном; 

- Табеларни приказ расположивих 
парцела за продају, који садржи 
податке о броју катастарске 
парцеле, површини, намјени и 
цијени; 

- Упутство са корацима како до 
локације у зони; 

- Упутство са корацима од 
куповине земљишта до градње 
објекта; 

- Информације о базним 
трошковима инвестирања у зону; 
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- Унифициран образац за 
изражавање интереса 
инвеститора. 

Наведени сет докумената мора се 
израђивати, редовно ажурирати и 
дистрибуисати, на српском и енглеском 
језику.  

Члан 13. 
 

Код обављања директне промоције зоне 
путем састанака са потенцијалним 
инвеститором, обавезно је присуство 
представника Одјељења за развој који 
ће сачинити записник са састанка.  
О свим неформалним  састанцима са  
потенцијалним инвеститорима мора 
бити обавјештено Одјељење за развој, 
које ће о томе сачинити записник. 
 

Члан 14. 
 

Крајем сваке године, Одјељење за 
развој утврђује План дистрибуције и 
канале промоције пословне зоне, за 
наредну годину, са јасно дефинисаним 
носиоцима и временским оквиром.  
По окончању године Одјељење за развој 
врши израду Извјештаја о реализацији 
плана, са утврђеним ефектима 
промоције, те исти доставља 
Градоначелнику. 
 
IV ПОСЛОВНО НАСТАЊИВАЊЕ ЗОНЕ 

 
Члан 15. 

 
Пословно настањивање зоне 
регулисаће се скупштинским актима 
(одлукама), док ће се општи и посебни 
услови продаје земљишта 
инвеститорима регулисати 
правилником. Измјене услова везаних за 
пословно настањивање је могуће 
актуелизирати у складу са условима и 
могућностима за остварење развојних 
циљева дефинисаних Стратегијом 
развоја града Градишка. 
 

Члан 16. 
 

Преузимањем грађевинског земљишта 
инвеститори су дужни, приликом уласка 
у реализацију пројекта- инвестиционог 
захвата, да се придржавају правила и УТ 
услова којима се дефинише положај 

објекта и пропорције у односу на 
површину грађевинског земљишта.  
 

Члан 17. 
 

Продају земљишта води Служба 
градоначелника-Одсјек за имовинско-
правне послове и заступање.  
О продаји, условима продаје и 
утврђеним роковима уласка инвеститора 
у реализацијију предвиђеног пројекта, 
односно за сваки појединачни 
купопродајни уговор, Одсјек за 
имовинско-правне послове и заступање 
обавезан је да извјести Одјељење за 
развој. 
Одсјек за имовинско-правне послове и 
заступање је дужан да обавијести 
Одјељење за развој о раскинутим 
уговорима, као и о првој промјени 
власништва над некретнином, те и о 
свакој наредној промјени, уколико о томе 
обезбиједи информације. 
 

Члан 18. 
 

Припрема градње и улазак у 
реализацију пројекта од стране 
инвеститора се врши на бази УТ услова 
градње и грађевинске дозволе, које 
издаје Одјељење за просторно уређење 
и грађење, а које је у обавези да о томе 
извјести Одјељење за развој у року не 
дужем од пет дана.  
 

V КОРИШЋЕЊЕ 
 

Члан 19. 
 

Градска управа која преко Одјељења за 
развој обезбјеђује управљање зоном 
дужна је да свим корисницима 
обезбиједи несметано коришћење 
инфраструктурних објеката и редовно 
снабдијевање електро-енергијом, 
водом, телекомуникационим услугама, 
одводњом отпадних вода, одвозом 
чврстог отпада, проходном путном 
мрежом током цијеле године, паркинг 
простором и јавном расвјетом.  
Одјељење за комуналне и стамбене 
послове је у обавези да организује 
редовно одржавање јавних површина у 
зони и свих инфраструктурних објеката и 
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садржаја, те да о истом извијести 
Одјељење за развој.  
 

Члан 20. 
 

Главне активности одржавања зоне су:  

 Одржавање путева, 
паркиралишта и пјешачких стаза 
унутар зоне у љетном и зимском 
периоду; 

 Одржавање јавних зелених 
површина; 

 Одржавање електро мреже;  

 Одржавање телекомуникационих 
система;  

 Одржавање јавне расвјете у зони; 

 Одржавање одводних канала, 
пропуста и испуста; 

 Одржавање водоводне и 
канализационе мреже. 
 

Члан 21. 
 

Градска управа је одговорна за 
одржавање свих некретнина и 
инсталација и грађевинских објеката које 
посједује у зонама, изузев површина у 
власништву инвеститора, а инвеститори 
су дужни да одржавају своје некретнине 
и остале површине у властитом кругу. 
У случају нередовног одржавања 
властитих површина од стране 
инвеститора, а прије почетка изградње 
пословних објеката од истог, Градска 
управа ће обезбиједити уређење 
предметних површина (кошење) уз 
цијену коју КП „Градска чистоћа“ а.д. 
Градишка наплаћује за одржавање 
јавних површина истих садржаја у граду. 
 

Члан 22. 
 

Одјељење за комуналне и стамбене 
послове ће вршити превентивно 
одржавање које укључује редован 
надзор стања инфраструктуре у зони са 
циљем идентификовања проблема у 
фази када исти могу разрјешити уз мале 
захвате.  
Све послове у области одржавања 
организује и координише Одјељење за 
комуналне и стамбене послове, у 
сарадњи са осталим оператерима, који 
су обавезни да изврше потребне услуге. 

Одјељење за комуналне и стамбене 
послове је у обавези да у року од 
најмање три дана од завршетка 
затражене интервенције, обавијести 
Одјељење за развој.  
 

Члан 23. 
 

Све проблеме везане за 
функционисање садржаја унутар зоне 
може пријавити сваки постојећи 
инвеститор (настањени привредни 
субјект) Одјељењу за комуналне и 
стамбене послове Градске управе града 
Градишка, које је потом дужно да  
предузме одговарајуће конкретне 
активности на отклањању истих. 
 

Члан 24. 
 

О извршеним захватима на одржавању 
инфраструктуре Одјељење за 
комуналне и стамбене послове ће 
редовно извјештавати Одјељење за 
развој и Градоначелника.  

 
 

VI ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ ЗОНЕ 
 

Члан 25. 
 

Одјељење за развој је у обавези да 
редовно прати, евидентира, ажурира и 
саставља полугодишње извјештаје о 
кључним и неопходним економским 
параметрима везаним за зону. 
Одјељење ће поред укупног броја 
привредних субјеката у зони пратити и 
сваког појединачног привредног субјекта 
и то:  

- Назив привредног субјекта; 
- Подручје дјелатности; 
- Област пословања; 
- Адреса, телефон и имејл адреса; 
- Ниво извршених улагања; 
- Укупан приход по годинама; 
- Укупан расход по годинама; 
- Број запослених; 
- Укупан извоз и увоз по годинама. 

 
Привредни субјекти који послују у зони 
су дужни да два пута у току календарске 
године, на захтјев Одјељења за развој 
доставе горе наведене податке. За ове 
потребе, Одјељење ће израдити 
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посебан образац за извјештавање, а 
исти ће се користити само за добијање 
јасне слике о цјелокупном пословању 
зоне. Подаци који буду достављени 
користиће се само за интерну употребу, 
уз пуно поштовање приватности и 
тајности података. 

 
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 26. 

 
За пословне зоне у граду Градишка које 
су успостављене и функционишу прије 
ступања на снагу овог правилника, 
Одјељење за развој ће направити 
пресјек стања по свим параметрима 
планираним за праћење, а након тога 
наставити са редовним праћењем, 
евидентирањем, ажурирањем и израдом 
извјештаја.  

Члан 27. 
 

Руководиоци организационих јединица 
дужни су да све акте предвиђене овим 
правилником, уколико нису донесени, 
предложе за доношење у року од 30 
дана од ступања на снагу овог 
правилника, и да обезбиједе њихову 
примјену. 

Члан 28. 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог 
дана од објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 11-022-74/22 
Датум: 25.3.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21) и чланова 68.  и 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка'', број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка'', 
број 5/19)  и Одлуке о успостављању 
пословне зоне „Привредна зона Нова 
Топола“ („Службени гласник града 
Градишка“, број 12/21), Градоначелник 
града Градишка  доноси: 

ПРАВИЛНИК 
о условима и настањивању пословне 

зоне 
„Привредна зона Нова Топола“ 

 
Члан 1. 

 
Овим правилником дефинишу се услови 
располагања неизграђеним 
грађевинским земљиштем  (у даљем 
тексту: непокретности) у својини Града 
Градишке у Пословној зони „Привредна 
зона Нова Топола“ (у даљем тексту: 
Зона), ради изградње  производно-
пословних и других објеката у складу са 
Стратегијом развоја Града Градишке за 
период од 2019-2027 године („Службени 
гласник општине Градишка'', број 15/18 и 
„Службени гласник града Градишка'', 
број 11/19) и важећим документима 
просторног уређења ради реализације 
инвестиционих пројеката. 
 
А) Продаја земљишта 
 

Члан 2. 
 

(1) Продаја неизграђеног градског 
грађевинског земљишта из претходне 
тачке се врши путем усменог јавног 
надметања-лицитацијом. 
(2) Поступак лицитације проводи 
Комисија за спровођење јавног 
надметања за продају неизграђеног 
грађевинског земљишта, именована 
Рјешењем Скупштине града Градишке. 
 

Члан 3. 
 
(1) Право учешћа на лицитацији за 
продају земљишта у  Зони имају домаћа 
и страна правна лица и предузетници 
регистровани за обављање дјелатности 
која доводи до остварења циља 
располагања земљиштем-продаје ради 
изградње на подручју Зоне, која 
испуњавају услове и критерујуме 
одређене огласном документацијом. 
(2) Пословни субјекти из става 1. овог 
члана морају имати способност за 
закључење уговора и стицање права 
својине у складу са посебним Законима. 
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Члан 4. 
 

Пословна дјелатност која је на 
парцелама предвиђена, дефинисана је у 
складу са Уредбом о класификацији 
дјелатности. 
Уз пријаву за учешће у поступку 
лицитације , купац је дужан да приложи 
изјаву о прихватању посебних услова 
продаје и опративни сажетак пословног 
плана на обрасцу који је прописан од 
стране Града Градишка. 
 

Члан 5. 
 

У свему што је везано за оглас о продаји 
земљишта у Зони и уговор који се има 
закључити, као и сва друга питања у 
односу на инвеститора односно купца, 
примјењују се искључиво правила 
правног поретка Републике Српске.  
 

Члан 6. 
 

Град Градишка као продавац закључиће 
уговор са учесником чија понуда буде 
прихваћена као најповољнија за 
одређену грађевинску парцелу за коју се 
учесник пријавио. 
 

Члан 7. 
 

Град Градишка земљиште у Зони 
продаје по субвенционираној почетној 
тржишној цијени (разлика стварне 
тржишне цијене и цијене по којој се 
земљиште продаје) пословним 
субјектима, с тим да је у исту урачуната 
накнада за уређење земљишта и дио 
ренте у који је урачуната накнада за 
претварање пољопривредног земљишта 
у грађевинско. 
 

Члан 8. 
 

(1) Купопродајна цијена за одређену 
некретнину-парцелу је она која је 
прихваћена у поступку лицитације као 
најповољнија за одабраног учесника. 
(2) Купопродајну цијену учесник је дужан 
исплатити у року 15 дана од дана 
закључења купопродајног уговора. 
(3) Плаћена кауција урачунава се у 
купопродајну цијену као унапријед 
плаћени дио. 

(4) Предаја у посјед извршиће се након 
што купац исплати у цијелости 
купопродајну цијену Продавцу у складу 
са уговором. 

Члан 9. 
 

Уколико учесник чија понуда на 
лицитацији буде прихваћена за 
најповољнију, одустане од 
закључивања уговора са Продавцем, 
нема право на поврат уплаћене кауције, 
а учесницима чија понуда не буде 
прихваћена износ уплаћене кауције ће 
се без одлагања вратити. 
 

Члан 10. 
 

Купац сноси све трошкове потребне за 
пренос власништва купљених 
некретнина на своје име, те трошкове 
прибављања акта по основу којег може 
приступити градњи. 
 
 
 Б)  Посебни услови  продаје 
 

Члан 11. 
 
Купац је дужан прибавити акт по основу 
којег може почети са градњом у року oд 
годину дана од дана закључења уговора, 
a у складу са пословним планом 
изградити пословни објекат, прибавити 
употребну дозволу и започети са 
обављањем дјелатности, а све у року од 
двије године од дана прибављања 
наведеног акта. 
 

Члан 12. 
 
(1) Сви рокови за испуњење обавеза 
купца су фиксни и чиниће битан елемент 
уговора о купопродаји. 
(2) Скупштина Града може у изузетним 
случајевима дозволити продужење рока 
за завршетак грађевинског објекта или 
продужити рок за започињање 
обављања дјелатности на писмени 
захтјев купца, уколико купац докаже да 
из објективних разлога није могао 
испоштовати уговорне одредбе. 
 

Члан 13. 
 

(1) За период од 5 година од дана 
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закључења уговора купац нема право 
отуђења купљених непокретности, као 
ни преноса права и обавеза из уговора 
било којим правним послом, нити може 
извршити промјену дјелатности или 
пословног плана на купљеној 
земљишној јединици без сагласности 
Скупштине Града. 
(2) Изузетно, Скупштина Града може 
дати сагласност за отуђење објекта са 
завршеним грађевинским радовима и 
прибављеном употребном дозволом. 
(3) Скупштина Града може дозволити 
промет неизграђеног земљишта у 
изузетно оправданим случајевима 
уколико оцјени да би такав промет могао 
допринијети бржем и ефикаснијем  
завршетку започете инвестиције. 
 

Члан 14. 
 

Купац је дужан дозволити да се у јавним 
евиденцијама непокретности изврши 
упис забране отуђења купљених 
некретнина за период од 5 година од 
дана закључења купопродајног уговора, 
као и право прече куповине предметних 
некретнина које ће се установити у 
корист Града Градишка. 
 

Члан 15. 
 

(1) Купац нема право оптерећења 
предметних непокретности без 
сагласности продавца у року од 5 година 
од дана закључења уговора. 
(2) На захтјев купца, а у року од двије 
године од дана отпочињања 
дјелатности, Продавац (Скупштина 
Града) може одустати од забране 
оптерећења, односно дозволити 
оптерећење заложним правом - 
хипотеком у циљу обезбјеђења 
потраживања банке или трећег лица, под 
условом намјенског трошења средстава 
која се обезбјеђују тим залогом 
искључиво у складу са оперативним 
сажетком пословног плана Купца. 
 

Члан 16. 
 

Свако поступање купца противно 
забрани отуђења и оптерећења купљене 
земљишне парцеле, као и неиспуњене 
обавеза утврђених купопродајним 

уговором у року, представља  раскидни 
услов те продавац има право 
једнострано раскинути уговор и вратити 
власништво на предметним 
некретнинама на своје име. 
 

Члан 17. 
 

Код испуњења услова за враћање права 
власништва предметне некретнине Град 
Градишка: 
а) доставља купцу изјаву о 
једностраном раскиду уговора, 
сачињену од стране нотара; 
б) даном доставе наведене изјаве, Град 
Градишка ће на основу овлаштења из 
купопродајног уговора затражити упис 
права власништва предметне 
непокретности на своје име уз брисање 
права власништва купца, а изјава о 
раскиду се сачињава на основу 
записника - налаза Комисије за надзор, 
коју именује Градоначелник, којим се 
потврђује да је истекао рок за извршење 
обавезе купца или да је испуњен један 
од раскидних услова. 
 

Члан 18. 
 
(1) У случају раскида уговора долази до 
обостране реституције, односно свака 
уговорна страна враћа другој уговорној 
страни оно што је примила на име 
извршења уговора. 
(2) Приликом раскида уговора због 
неиспуњења уговорних обавеза Купца 
уговара се уговорна казна и тo: 
1) укoлико купац у року од 1 (једне 
године) од дана закључења уговора није 
прибавио грађевинску дозволу, односно 
није започео са градњом објекта (није 
било легалног улагања у земљиште) 
уговара се уговорна казна због 
неиспуњења уговорних обавеза, у 
висини исплаћене купопродајне цијене 
увећане за законску затезну камату на 
наведени износ, те купац у потпуности 
прихвата висину овако одређене 
уговорне казне и oдриче се права на 
тражење смањења износа за исту. 
Продавац се одриче права на 
потраживање накнаде штете. 
2) уколико је Купац у року од 3 (три) 
године од дана закључења уговора 
започео али није завршио градњу 
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пословног објекта у складу са издатом 
грађевинском дозволом и пословним 
планом, Продавац (Скупштина Града) 
на захтјев Купца може оставити 
накнадни рок од 6 (шест) мјесеци како 
би Купац завршио градњу објекта или 
предметну непокретност продао трећем 
лицу (купцу) који је дужан у свему 
испоштовати опште и посебне услове 
продаје. 
3) у случају да Купац није завршио 
градњу пословног објекта у накнадно 
остављеном року од 6 (шест) мјесеци, 
нити је предметну непокретност продао 
трећем лицу , Продавац ће раскинути 
уговор , те се и у том случају уговара 
уговорна казна због неиспуњења 
уговорних обавеза у висини исплаћене 
купопродајне цијене увећане за 
законску затезну камату на наведени 
износ. 
Купац у потпуности прихвата висину 
овако одређене уговорне казне и одриче 
се права на тражење смањења износа 
исте. 
(3) Купац се обавезује да ће у уговору о 
купопродаји непокретности дати 
сагласност/ изјаву (clausula intabulandi) 
да ће у случају раскида уговора због 
неиспуњења уговорних обавеза Купца 
пристати да се непокретност која је била 
предмет продаје укњижи на Продавца 
заједно са објектом који је изграђен или 
се гради на наведеном земљишту. 
(4) Продавац се обавезује да ће у 
случају раскида уговора, те укњижења 
права својине на предметној 
непокретности Купцу извршити поврат 
средстава која су уложена у изградњу 
објекта, у висини стварних улагања, а 
према процјени урађеној од стране 
овлаштеног вјештака, све у року од 30 
дана од дана продаје наведене 
непокретности трећем лицу. 
(5) Купац у потпуности прихвата обавезу 
продавца да поврат средстава на име 
улагања у градњу пословног објекта 
изврши тек онда када продавац прода 
предметну непокретност трећем лицу. 
 

Члан 19. 
 

Утврђује се клаузула више силе за 
испуњење купопродајног уговора, као и 
услови и поступак за примјену те 

клаузуле, како слиједи: 
Виша сила је онај догађај, који је једној 
уговорној страни узроковао 
неизвршење уговорне обавезе, а који је 
изван дјеловања те уговорне стране и 
њене контроле и који се не може 
приписати тој уговорној страни или 
њеној лошој вјери, и који је 
непредвидив, па је извршавање 
уговорне обавезе учинио немогућом. 
Нема примјене више силе за 
испуњење обавеза плаћања 
доспјелих новчаних обавеза. 
Страна која се позива на вишу силу 
дужна је одмах службено о томе и 
наступу догађаја извијестити другу 
страну, јер пропуст обавјештавања има 
за посљедицу  непризнавање тог 
догађаја за вишу силу. 
Виша сила за вријеме трајања догађаја 
који је представља привремено 
зауставља рок извршавања обавеза из 
уговора од дана службеног 
обавјештавања. 
Ако суспензија извршавања уговора 
услијед више силе траје дуже од 90 
дана, свака страна има право 
једнострано отказати уговор, при чему 
мора обавијестити другу страну на 
кориштење права на отказ уговора, те 
ће се позвати купац да се изјасни о 
намјери испуњења обавеза из уговора 
без обзира на вишу силу у року који не 
може бити краћи од 15 дана, нити дужи 
од 30 дана од дана доставе писменог 
упозорења. 
У случају раскида уговора због догађаја 
који се има сматрати вишом силом 
примјењују се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 

Члан 20. 
 
Сва ограничења права власништва се 
уписују у јавне евиденције 
непокретности и престају у року од пет 
година од дана закључења 
купопродајног уговора уколико су 
испоштоване све уговорене обавезе. 
 

Члан 21. 
 

Услови прописани овим Правилником 
чине битан елемент уговора о продаји 
који ће  закључити продавац са 
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учесником чија понуда буде прихваћена 
као најповољнија. 
 

Члан 22. 
 

У свему осталом што није одређено 
овим Правилником у купопродајном 
уговору ће се регулисати у складу са 
условима Одлуке о продаји грађевинског 
земљишта а у испуњавању истог имају 
се примијенити прописи Републике 
Српске, водећи рачуна о циљу – продаји 
непокретности – изградњи пословних 
садржаја сагласно одређењима 
Регулационог плана подручја 
„Агроидустријска зона Нова Топола" , те 
обављању дјелатности у изграђеном. 
 
В) Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 23. 
 
Oвај правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-475-29/22 
Датум: 7.3.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 82. став (2) 
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 доноси 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о суфинансирању рада јавних 
предузећа са подручја града 

Градишка 
 

Члан 1. 
Овим правилником прописују се, 

услови и критеријуми за избор програма 
рада јавних предузећа (у даљем тексту: 
јавна предузећа) који ће се 
суфинасирати из буџета града 
Градишка. 
 

Члан 2. 
Средства гранта планирају се и 

обезбјеђују у буџету Града (у даљем 
тексту: буџет), односно у оквиру 
буџетских средстава стављених на 
располагање Одјељењу за привреду и 
друштвене дјелатности (у даљем тексту: 
Одјељење), за сваку фискалну годину, а 
у складу са законским прописима о 
извршењу буџета. 
 

Члан 3. 

(1) Право на додјелу гранта имају 
јавна предузећа која су регистрована у 
складу са законом код надлежног суда 
или другог надлежног органа и које има 
сједиште на подручју града Градишка. 

(2) Јавна предузећа која су 
пријавила програм за суфинасирње 
дужна су да реализују исти на подручју 
града Градишка, до краја текуће године, 
а најкасније до 28. фебруара наредне 
године. 

Члан 4. 
Јавним предузећима средства 

гранта додјељују се за суфинансирање 
рада, заснованог на програмским 
активностима и резултатима рада 
оствареним у претходној години, а на 
основу захтјева који се подноси 
најкасније до 1. септембра текуће године 
за наредну. 
 

Члан 5. 
(1) Јавна предузећа захтјев за 

суфинансирање програмских активности 
из средстава гранта подносе Градској 
управи града Градишка на Обрасцу број 
1, који се налази у Прилогу овог 
правилника и чини његов саставни дио. 

(2) У захтјеву за додјелу средстава 
гранта наводе се циљеви и намјене за 
које се тражи додјела средстава гранта, 
као и образложење програма који 
оправдава додјелу средстава, односно у 
чему се састоју значај који програм има 
за Град. 

(3) Уз захтјев из става 1. овог члана 
прилажу се сљедећи докази у оригиналу 
или овјереној фото-копији: 

1) рјешење о регистрацији, 
2) потврда о пореској 

регистрацији (ЈИБ), 
3) биланс стања и биланс 

успјеха поднесеног АПИФ-у, 
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за годину која претходи 
години подношења захтјева, 

4) увјерење о измиреним 
порезима и доприносима за 
запослене, 

5) наративни и финансијски 
извјештај о намјенском 
трошењу средстава гранта 
додијељених у години која 
претходи години подношења 
захтјева и  

6) финансијски план рада 
заснован на бази програма са 
изворима прихода и 
очекиваним расходима за 
годину у којој се траже 
средства гранта (детаљно 
образложити структуру 
буџета са структуром извора 
финансирања).  

 

 
Члан 6. 

(1) Градска управа града Градишка 
додјељује средства гранта јавним 
предузећима у току једне фискалне 
године, у зависности од расположивих 
буџетских средстава за додјелу 
средстава гранта. 
(2) Критеријуми за додјелу средстава 

гранта јавним предузећима су: 
1) Финасијски и оперативни 

капацитет јавних предузећа, 
2) Релевантност програма рада, 
3) Методологија реализације 

програма рада, 
4) Одрживост програма рада и 
5) Буџет и рационалност 

трошкова. 
 

Члан 7. 
(1) Градоначелник именује комисију 

која разматра захтјеве, утврђује листу 
вредновања захтјева и предлаже 
доношење одлуке у складу са 
наведеном листом. 

(2) Комисија информише 
Градоначелника о поднесеним 
захтјевима јавних предузећа и предлаже 
план расподјеле средстава гранта за 
текућу годину. 

(3) Комисију из става (1) овог члана 
чине три члана од којих је један члан 
предсједник комисије. 

(4) Градоначелник именује чланове 
комисије из реда запослених у Градској 
управи града Градишка. 

(5) Комисија се именује на период од 
двије године. 

 
Члан 8. 

(1) Предсједник комисије: 
1) води евиденцију о поднесеним 
захтјевима за додјелу средстава 
гранта, 
2) обавља стручне и 
административно-техничке 
послове, 
3) сачињава записник о раду 
комисије и 
4) израђује нацрт одлуке о 
додјели средстава гранта. 
 

Члан 9. 
Комисија има задатак да : 

1) размотри захтјеве за 
финасирање програмско-
пројектних активности јавних 
предузећа, 

2) утврди листу вредновања и 
рангирања поднесених 
захтјева и 

3) доставља Градоначелнику 
приједлог одлуке за додјелу 
средстава гранта. 

 
Члан 10. 

(1) Оцјену поднесених захтјева 
комисија врши системом бодовања који 
се уноси у табелу за оцјењивање, која је 
дата на Обрасцу број 2, који се налази у 
Прилогу овог Правилника. 

(2) Сваки члан комисије појединачно 
оцјењује захтјев за финансирање 
програмских активности бодовима у 
распону од 1 до 5 за сваки критеријум. 
(3) Минималан број бодова за додјелу 

средстава гранта је 20 бодова. 
(4) Коначна оцјена захтјева представља 

збир појединачних оцјена свих 
чланова комисије. 

(5) Сви подносиоци захтјева могу 
извршити увид у оцјену комисије. 

 
Члан 11. 

Неће се суфинасирати програми јавних 
предузећа: 

1) Која нису извршила своје обавезе 
из раније одобрених програма, 
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суфинасираних из буџета града 
Градишка и која нису оправдали 
одобрена средства из претходног 
периода. 

2) Који су усмјерени према вјерским 
циљевима и активностима, 

3) Који су усмјерени према 
политичким активностима, 

4) Који су намјењени за добит 
појединца. 

 
 

Члан 12.  
(1) Јавна предузећа подносе 

извјештај Одјељењу о намјенском 
утрошку додјељених средстава гранта, 
уз релевантну документацију, на 
Образцу број 3, који се налази у Прилогу 
овог правилника. 

(2) Извјештај из става (1) овог члана 
обухвата и извјештај о реализацији 
програма, који треба да садржи 
остварене резултате, односно оцјену 
остварених циљева и подноси се 
најкасније до 28. фебруара наредне 
године. 

(3) Извјештај из става (1) овог члана 
потписује овлашћено лице корисника 
средстава гранта. 

(4) Уколико корисник средстава 
гранта из става (1) овог члана не 
поднесе извјештај о утрошку 
додијељених средстава у року, захтјев 
који поднесе у сљедећој фискалној 
години неће се узети у разматрање, о 
чему се подносилац захтјева писмено 
обавјештава.  
 

Члан 13. 
(1) Редовни надзор над утрошком 

средстава гранта додијељених јавним 
предузећима, врши Одјељење. 

(2) Надзор се врши подсредством: 
посјета кориснику средстава гранта, 
разговором са ангажованим особљем 
програма, увидом у документацију и 
слично. 
 

Члан 14. 
Корисник средстава гранта који 

Одјељењу не поднесе прописане 
извјештаје у складу са овим 
правилником нема право на додјелу 
средстава гранта у наредне три године. 

 

Члан 15. 
Ова правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-61/22 
Датум: 15.3.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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ПРИЛОГ                                                                                                                                                                                                                   
Образац број  1. 

 
ЗАХТЈЕВ 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКО АКТИВНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА ГРАДИШКА ИЗ СРЕДСТАВА ГРАНТА 

 
 
Попуњава подносилац захтјева 
1. Општи подаци 

 
Програмске активности 
 

 
 

Подаци о подносиоцу захтјева: 
(пун назив и сједиште) 

 

Регистрација, број, датум и мјесто  

Остали подаци: 
(улица, мјесто,  е-mail, број телефона/телефакса) 

 

Веб-страница  

Име и презиме лица одговорног за спровођење 
пројекта 

 

Идентификациони број (ЈИБ)  

Број жиро рачуна  

Подносилац захтјева је одговоран за доставу тачних података. Било која промјена адресе, 
броја телефона, е-mail-а или промјене контакт особе мора се назначити у писаној форми. 
Давалац средстава неће се сматрати одговорним у случају да не успије контактирати 
подносиоца захтјева. 
 
2. Циљеви и намјена за које се тражи додјела средстава гранта и ефекти који се очекују 
реализацијом програмских активности 

 
 

 
3. Образложење програмских активности којим се оправдава додјела средстава гранта и 
број грађана који су обухваћени програмом 

 
 
 

 
4. Буџет програмских активности 

 
 

 
 

План финансијске конструкције изражен  у КМ:                 

Р. бр. ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ИЗНОС 

1. Властита средства  

2. Средства гранта Градске управе града Градишка  

3. Средства међународних организација, донатора и слично  

4. Средства институција на нивоу РС (нпр. Министарство управе и 
локалне самоуправе РС, ...) 

 

5. Средства институција на нивоу БиХ (нпр. Министарство цивилних 
послова, ...) 

 

6. Средства из осталих извора  

 УКУПНО  
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6. Ресурси 
Попунити табелу на бази биланса успјеха јавног предузећа (навести вриједности у КМ) 

Година Укупни приход Укупни расходи Финансијски резултат 

Претходна година    

Година прије претходне    

 
 
Унесите број запослених у јавном предузећу или ангажованих по уговору о дјелу 

Позиције Број запослених на 
пуно радно вријеме 

Уговор о дјелу 

Менаџмент    

Администрација и финансије    

Програмско особље    

Консултанти   

Волонтери   

 
 
7. Завршне одредбе  
 
Подносилац захтјева потписивањем овог обрасца обавезује се на сљедеће: 
‒ Након истека фискалне године корисник средстава доставиће даваоцу средстава  

финансијски извјештај о утрошку средстава с комплетном документацијом којом доказује 
намјенски утрошак средстава која су му дозначена до 28. фебруара наредне године, 

‒ Уколико су средства дозначена за програм који није завршен током текуће године, корисник 
средстава доставиће извјештај о утрошку дијела средстава утрошених у текућој години и то 
до 15. фебруара наредне године и извод из банке којим се доказује да преостала средства 
нису утрошена, 

‒ Финансијски извјештај мора да садржи и преглед укупно остварених прихода за реализацију 
програмских активности са износима учешћа свих суфинансијера, укључујући и властито 
учешће, као и друге приходе (донације и сл.) уколико их има, 

‒ Финансијски извјештај мора да садржи и преглед свих трошкова у вези са реализацијом 
програмских активности са релевантном документацијом (копије рачуна, извода и др.). 

У случају неиспуњавања ових услова, корисник средстава губи право на додјелу средстава у 
наредној фискалној години. Давалац средстава може извршити контролу над утрошком 
одобрених средстава у просторијама корисника и предузети одговарајуће мјере у складу са 
утврђеним чињеницама. 
Распоред финансијских средстава из различитих извора мора одговарати укупном буџету 
пријављених програмских и пројектних активности.  
  
Комплетну документацију послати поштом на адресу:  
 
РЕПУБЛИКA СРПСКA 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА 
Видовданска 1А, Градишка  
 
 
______________________              М. П.                              __________________________ 
    Мјесто и датум                                                                   Потпис подносиоца Захтјева 
                                                                                                      Овлашћено лице 
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Образац број 2. 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ 
(попуњава Комисија) 

 
 

Назив пројекта/програма  

Административни број  

 
 

1. Општи критеријуми 
 

КРИТЕРИЈУМИ 1 2 3 4 5 ЗБИР 

1. Финасијски и оперативни капацитети 
јавних предузећа 

      

2. Релевантност програма рада 
 

      

3.Методологија реализације програма 
рада 

      

4. Одрживост програма рада 
 

      

5. Буџет и рационалност трошкова 
 

      

Укупан број бодова:       

 
 
 

Програм   ЈЕСТЕ   –   НИЈЕ   подржан. (заокружити одговарајућу опцију) 

Образложење комисије:  
 
 
 

Потпис чланова комисије: 

 
1. ________________ 
 
2. ________________ 
 
3. ________________ 
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             Образац број 3. 
 
ИЗВЈЕШТАЈ О НАМЈЕНСКОМ УТРОШКУ СРЕДСТАВА ГРАНТА  
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  
ГРАДИШКА ЗА ПЕРИОД: ________________  
 
1. Корисник средстава гранта 
 

 
Назив предузећа   
 

 
 

 
2. Остварени резултати и оцјена циљева 

 

 
 
 
 

 
 
3. Административни трошкови 
 

 
Бр. 

 
Трошкови 

 
Количина Једин. 

 

 
Једин. 
цијена 

 
Укупни 
трошкови 

Финансирано 
из сред.  
гранта Града 

 
1 

 
Административно особље 

1.1 Плате      

 
2 

 
Трошкови 

2.1 Закуп простора      

2.2 Режије      

2.3 Комуни-кације      

2.4 Канцела-ријски 
матер. и сл. 

     

2.5 Банкарски 
трошкови 

     

Укупни административни трошкови:   

 
 
 
   ________________                          M. П.                           __________________________ 
      Мјесто и датум                                                                Потпис подносиоца Захтјева                                                                                                                                                              
                                                                                                     Овлашћено лице 
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На основу 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 

 
П Р А В И Л Н И К 

о критеријумима и поступку за 
суфинансирање активности цркава и 

вјерских заједница из буџета града 
Градишка  

 
 

Члан 1. 
Овим правилником утврђују се 
критеријуми и поступак за 
суфинансирање активности цркава и 
вјерских заједница  које имају 
сједиште на подручју града Градишка, 
а у циљу законитог, ефикасног, 
ефективног, одговорног и 
транспарентног трошења јавних 
средстава. 

 
Члан 2. 

Право на суфинансирање имају цркве 
и вјерске заједнице из области: 

1) изградња или обнова вјерских 
објеката, 

2) адаптација или реконструкција 
вјерских објеката, 

3) инвестиционо и текуће 
одржавање вјерских објеката, 

4) финансирање догађаја битних за 
цркву и вјерску заједницу, 

5) других активности којима је у 
циљу унапређење вјерских 
слобода и остваривања општег 
добра и заједничког интереса. 

 
Члан 3. 

(1) Буџетом града Градишка, у оквиру 
Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности (у даљем тексту: 
Одјељење), планирају се средства 
за суфинансирање активност 
цркава и вјерских заједница.  

(2) Наведена средства планирају се 
кроз буџетску ставку „Остале 
помоћи непрофитним 
организацијама“. 

(3) Средства из става (1) овог члана 
одобравају се на основу захтјева 

цркава и вјерских заједница. 
(4) Одлуку о додјели средстава доноси 

Градоначелник на приједлог 
Одјељења. 

 
Члан 4. 

Услови за додјелу средстава су 
сљедећи: 

1) да је црква или вјерска заједница 
регистрована у складу са законом 
код надлежног суда или другог 
надлежног органа. 

2) да имају сједиште или 
регистровану организациону 
јединицу на подручју града 
Градишка. 

3) да своје активности реализују на 
подручју града Градишка. 

4) да је Одјељењу доставиљен 
извјештај о утрошку средстава 
додјељених од стране Града. 
 

Члан 5. 
(1) Захтјев за додјелу средстава за 
суфинансирање активности цркава и 
вјерских заједница разматра 
Одјељење. 
(2) На приједлог Одјељења 
Градоначелник доноси одлуку којом 
се одобрава исплата средстава цркви 
и вјерској заједници. 

 
Члан 6. 

Средства истој цркви или вјерској 
заједници, могу се додијелити највише 
два пута у току једне календарске године 
за различите активности. 

 
Члан 7. 

Корисник средстава дужан је доставити 
наративни и финансијски извјештај о 
намјенском трошењу средстава. 

 
Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 02-022-62/22 
Датум: 15.3.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 21. став (2) 
Закона о заштити лица која пријављују 
корупцију („Службени гласник Републике 
Српске”, број 62/17), члана 59. став (1) 
тачка 21), члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19) и члана 88. Статута Града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка” бр. 4/17 и 5/19), 
Градоначелник града Градишка, доноси 

 
 

УПУТСТВО 
о измјени и допунама Упутства о 

поступању са пријавом корупције и 
обезбјеђењу заштите лица која 

пријављују корупцију у Градској 
управи града Градишка 

 
 

Члан 1.  
 

У Упутству о поступању са пријавом 
корупције и обезбјеђењу заштите лица 
која пријављују корупцију у Градској 
управи града Градишка („Службени 
гласник града Градишка”, број 9/19) у 
члану 6. став (1) иза тачке 3) додаје се 
нова тачка 4) која гласи: „4) Потпис из 
претходне тачке је факултативни 
елемент“.  

Члан 2. 
 

У члану 24. став (1) мијења се и гласи: 
„1) Уколико пријавилац у пријави није 
навео личне податке, а из садржаја 
пријаве није могуће утврдити да радња 
наведена у пријави представља покушај 
или постојање корупције, предмет 
формиран по таквој пријави се архивира, 
уз службену забиљешку да се по пријави 
није могло поступати из разлога 
непотпуности”. 
 

Члан 3. 
 

У члану 29. став (1) иза ријечи 
„Градоначелнику” брише се тачка и 
додају ријечи „у року од 15 дана од дана 
пријема пријаве у Градску управу”. 
 
 
 

 

Члан 4. 
 

Ово Упутство ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка”. 
 
Број: 02-022-57/22 
Датум: 3.3.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 59. став (1) тачка 
7) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 68. и 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ бр. 4/17 и 5/19) 
Градоначелник града 
Градишка доноси: 
 

О Д Л У К У 
о допуни одлуке о оснивању Градске 

управе града Градишка 
 

I 
 
У oдлуци о оснивању Градске управе 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, број 3/21) у тачки V 
подтачка 2)  иза алинеје 8. додаје се нова 
алинеја 9. која гласи: 
 
„-Издвојена канцеларија матичне службе 
Градишка у сједишту полицијске управе 
Градишка у којој се обављају послови 
издавања извода из свих матичних 
књига за сва матична подручја на 
подручју Града Градишка у складу са 
Одлуком о одређивању матичних 
подручја и послови овјеравања 
рукописа, потписа и преписа у складу са 
Законом о овјеравању рукописа, потписа 
и преписа.“ 

II 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
града Градишка“. 
 
Број: 02-022-59/22 
Датум: 11.3.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 47. став 1. 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 
88. Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ број 4/17 и 
5/19) Градоначелник града Градишка 
д о н о с и 

 О Д Л У К У 
о утврђивању Нацрта измјене дијела 

Регулационог плана подручја 
„Агроиндустријска зона Нова 

Топола“  
 
I 

 
Утврђује се Нацт измјене дијела 

Регулационог плана подручја 
„Агроиндустријска зона Нова Топола“ (у 
даљем тексту: Нацрт плана) 
 

II 
 
  Нацрт плана ће се изложити на 
јавни увид у трајању од тридесет дана.  

 
III 

 
Нацрт плана ће бити изложен у 

просторијама Градске управе града 
Градишкa, на интернет страници града 
Градишка и у просторијама носиоца 
израде плана „АЦС Студио“ д.о.о. Бања 
Лука. 

О мјесту, датуму почетка и 
трајању јавног увида, као и мјесту и 
датуму јавног излагања Нацрта плана, 
јавност ће бити обавијештена путем 
средстава јавног информисања 
доступних на подручју града Градишка и 
на интернет страници града Градишка, 
осам дана прије почетка јавног увида и 
15 дана од почетка излагања Нацрта 
плана на јавни увид. 

 
IV 

 
 За вријеме јавног увида, свако 
физичко и правно лице може дати 
мишљење, примједбе и приједлоге на 
Нацрт плана, уписом у свеску - која ће се 
налазити у просторији у којој је Нацрт 
изложен, или доставити у писаној или 
електронској форми писаним актом кои 
се упућује Градноначелнику путем 

Одјељења за просторно уређење и 
грађење (предати у канц бр. 7) или на e-
mail: sasa.subоtic@gradgradiska.com. 
 

V 
 
 Елаборат Нацрта плана, урађен 
од стране „АЦС Студио“ д.о.о. Бања Лука 
у фебруару 2022. године је саставни дио 
ове одлуке. 

VI 
 

 За провођење поступка јавног 
увида задужује се Одјељење за 
просторно уређење и грађење. 

 
VII 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број: 02-022-58/22 
Датум: 25.2.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16 ), члана 82 став (3) Закона 
о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 
97/16,36/19 и 61/21) и чл. 68. став (1) 
тачка 13) и 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 давању сагласности на Правилник 
о директном споразуму у поступку 

јавних набавки 
 
1. Даје се сагласност на Правилник о 
директном споразуму у поступку јавних 
набавки, број: 100/22 од 
07.03.2022.године. 
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2. Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-023-7/22 
Датум: 15.3.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16) , члана 82 став (3) Закона 
о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 
97/16,36/19 и 61/21) и чл. 68. став (1) 
тачка 13) и 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 давању сагласности на Правилник  

о организацији и систематизацији 
радних мјеста у ЈП „Радио телевизија 

Градишка“ Градишка 
 
 
1. Даје се сагласност на Правилник о 
организацији и систематизацији радних 
мјеста у ЈП „Радио телевизија 
Гардишка“ Градишка, број: 99/22 од 
07.03.2022. године. 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења,а биће објављена у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-023-6/22 
Датум: 15.3.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 82 став (3) Закона 
о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 
97/16,36/19 и 61/21) и чл. 68. став (1) 
тачка 13) и 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 давању сагласности на Правилник  
о платама и накнадама радника ЈП 

„Радио телевизија 
Градишка“ Градишка 

 
 
1. Даје се сагласност на Правилник о 
платама и накнадама раднка ЈП „Радио 
телевизија Гардишка“ Градишка, број: 
98/22 од 07.03.2022.године. 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења,а биће објављена у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-023-5/22 
Датум: 15.3.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу чл. 59. став (1) тачка 12) и 
82 став (3) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16, 36/19 и 61/21) и  чл. 68. став (1) тачка 
13) и 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 давању сагласности на Измјене и 

допуне Колективног уговора за 
запослене у ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД“ ГРАДИШКА 
 

I 
Даје се сагласност на Измјене и допуне 
Колективног уговора за запослене у ЈУ 
„Центар за социјални рад“  Градишка, број: 
01/131-1/22 од 28.02.2022.године. 
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
града Градишка“. 
 
Број: 02-023-4/22 
Датум: 15.3.2022. године 

Градишка 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 19. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 82 став (3) Закона 
о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21) и чл. 68. став (1) тачка 13) 
и 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 давању сагласности на Уговор о 
измјенама Колективног уговора за 

запослене у ЈУ „Завичајни 
музеј“ Градишка 

 
 
1. Даје се сагласност на Уговор о 
измјенама Колективног уговора за 
запослене у ЈУ „Завичајни 
музеј“ Градишка, број: 34/03-22 од 
01.03.2022. године. 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-023-3/22 
Датум: 15.3.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

_______________________________ 
 

На основу чл. 271. г и 271. д 
Закона о раду („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 1/16, 66/18, 
91/21, и 119/21) члана 7. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске", 
број 97/16) члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21) и чл. 68. и 88. Статута града 
Градишка самоуправи („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Градоначелник града Градишка доноси: 
 

О Д Л У К У 
о начину обрачуна зарада 

запосленим у Градској управи 
за мјесеце јануар и фебруар 2022. 

године 

I 
 
Зараде запослених у Градској управи 
Града Градишка за мјесеце јануар и 
фебруар 2022. године обрачунаће се на 
начин дa сe постојећи изнoс зарада 
приje oпoрeзивaњa зa мjeсeц дeцeмбaр 
2021. гoдинe увeћa сa изнoс дoпринoсa у 
склaду сa прoписимa oд дoпринoсимa 
кojи су вaжили дo 31.12.2021. гoдинe.  
 

II 
 
Нa oбрaчун зaрaдa зaпoслeних у 
Грaдскoj упрaви зa мjeсeцe Jaнуaр и 
Фeбруaр 2022. гoдинe примjeнићe сe 
Пojeдинaчни кoлeктивни угoвoр зa 
зaпoслeнe у Грaдскoj упрaви Грaдa 
Грaдишкa („Службeни глaсник грaдa 
Грaдишкa“, брoj 11/21) уз кoрeкциjу 
кoeфициjeнaтa нa нaчин дeфинисaн у I 
тaчки oвe Oдлукe. 
                                                                       

III 
 
Oвa oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa, a oбjaвићe сe у „Службeнoм 
глaснику грaдa Грaдишкa“. 
 
Број: 03-131-4/22 
Датум: 3.3.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 79. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), и члана 88. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Градоначелник града Градишка доноси: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању комисије за 
спровођење јавног конкурса 

за избор службеника у Градској 
управи града Градишка 

 
 

1. Именује се Комисија за спровођење 
јавног конкурса за избор службеника на 
извршилачка радна мјеста у Градској 
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управи града Градишка објављеног у 
дневном листу "Глас Српске" Бања Лука 
од 04.03.2022. године и "Службеном 
гласнику Републике Српске број: 20/22 
од 08.03.2022. године (у даљем тексту 
Комисија) у саставу: 
 
1) Биљана Радичић службеник, 
предсједник, 
2) Немања Вукелић службеник за 
људске ресурсе, члан, 
3) Јелена Цумбо службеник, члан, 
4) Владо Сладојевић листа стручњака, 
члан и 
5) Владо Томић листа стручњака, члан. 
 
2. Задатак Комисије је да размотри 
приспјеле пријаве на јавни конкурс, 
закључком одбаци неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве као и пријаве кандидата који не 
испуњавању опште и посебне услове 
јавног конкурса, сачини списак 
кандидата који испуњавају услове за 
пријем на упражњена радна мјеста и 
спроведе изборни поступак у складу са 
Правилником о јединственим 
процедурама за попуњавање 
упражњених радних мјеста у градској, 
односно општинској управи ("Службени 
гласник Републике Српске", број 42/17). 
 
3. Комисија доноси Пословник о раду 
већином гласова чланова Комисије и о 
свом раду води записник. 
 
4. Чланови Комисије дужни су потписати 
изјаву о непостојању сукоба интереса. 
 
5. Састав Комисије ће се објавити на 
интернет страници Града Градишка. 
 
 
6. Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

Број: 03-111-46/22 
Датум: 9.3.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
На основу члана 88. Статута 

Града Градишка („Службени гласник 

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

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

техничке исправности 
вишепородичног стамбеног објекта у 

Новој Тополи 
 
I 

Именује се Комисија за провјеру 
техничке исправности  вишепородичног 
стамбеног објекта у Новој Тополи 
изграђена на к.ч. 418/22 к.о. Нова 
Топола, за коју је издата грађевинска 
дозвола Града Градишка, број: 04-361-
17/20 од 24.08.2020. године : 
 
1. Милан Хрвачевић, дипл.инж. 
грађевине, 
2. Славиша Лукић, дипл. инж. 
машинства, 
3. Гашевић Бранко, дипл. 
инж.електротехнике 
 

II 
Задатак Комисије из члана 1. овог 
Рјешења је да изврши контролу техничке 
исправности вишепородичног стамбеног 
објекта у Новој Тополи изграђеној на к.ч. 
418/22 к.о. Нова Топола, за коју је издата 
грађевинска дозвола Града Градишка, 
број: 04-361-17/20 од 24.08.2020. године, 
те да о утврђеним недостатцима и 
неисправностима  сачини записник и 
обавјести Градоначелника. 
                                                                

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику  града Градишка“. 
 
Број: 05-111-56/22 
Датум: 23.3.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

Нa oснoву члaнa 59. Зaкoнa o 
лoкaлнoj сaмoупрaви („Службeни 
глaсник Рeпубликe Српскe“ бр.97/16, 
36/19 и 61/21), члана 6.Уговора о 



29.3.2022. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 5/22                    страна 32 
 

партнерству за спровођење пројекта 
ADRILINK od 05.05.2022.године и члaнa 
88. Стaтутa грaдa Грaдишкa („Службeни 
глaсник грaдa Грaдишкa“ бр. 04/17 и 
05/19), Грaдoнaчeлник грaдa Грaдишкa 
дoнoси: 
 

РJEШEЊE 
 

o имeнoвaњу Научно-техничког 
одбора у оквиру пројекта „Adriatic 
Landscape Interpretation Network“  

 
 
1. Oвим Рjeшeњeм имeнуjу се члaнoви 

Научно-техничког одбора у оквиру 
пројекта „Adriatic Landscape 
Interpretation Network“ (ADRILINK), 
кaкo слиjeди: 

1) Бојан Вујиновић, Градска 
управа града Градишка, 
предсједник; 

2) Данка Мирјанић, ЈУ 
„Туристичка организација 
града Градишка“, замјеник 
предсједника; 

3) Валентина Перић, ЈУ 
„Туристичка организација 
града Градишка“, члан; 

4) Бојан Вујчић, ЈУ „Завичајни 
музеј Градишка“, члан; 

5) Милош Вујинић, ЈП Спортски 
центар „Servitium“ Градишка, 
члан; 

6) Ведран Кнежевић, Градска 
управа града Градишка, члан; 

7) Богдан Вицановић, „Развојна 
агенција РАГА Градишка“, 
члан; 

8) Рајко Ромић, ЈП „Радио 
телевизија Градишка“ 
Градишка, члан; 

9) Мирко Борјановић, ЈУ 
„Културни центар Градишка“, 
члан; 

10) Ален Мешић, Удружење 
грађана „Denarius“ Градишка, 
члан; 

11)  Гордан Шурлан, Ресторан 
„Ђердан“ Градишка, члан; 

12)  Данијел Прпош, самостални 
предузетник, члан. 

 
2. Имeнoвaни из тачке 1. представљају 

савјетодавно тијело, а именују се на 

период до 31.01.2023. године, 
односно до краја имплементација 
пројекта.  

3. Именовани чланови савјетодавног 
тијела обављаће послове техничке, 
савјетодавне и стручне подршке, као 
и послове надзора и координације 
над спровођењем пројектних 
активности. 

4. Имeнoвaни из тaчкe 1. овoг рjeшeњa 
су дужни дa дoдиjeљeнe пoслoвe 
oбaвљajу стручнo, сaвjeснo и 
квaлитeтнo, тe дa o oбaвљeнoм 
пoслу извjeштaвajу Грaдoнaчeлникa. 

5. Oвo рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa, a бићe oбjaвљeнo у 
„Службeнoм глaснику грaдa 
Грaдишкa“. 

6. Ступањем на снагу овог рјешења 
престаје да важи Рјешење број 02-
111-189/21 од 01.06.2021. године. 

 
Број: 11-111-38/22 
Датум: 7.3.2022. 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 18/21) 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 419100 Расходи по 
судским рјешењима износ од 
3.000,00 КМ 

- на позицију 487200 Расходи из 
трансакција размјене између 
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јединица власти износ од 
3.000,00 КМ. 

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

O б р а з л о ж е њ е 
 
Ради исправног рачуноводственог 
евидентирања, средства се реалоцирају 
на  конто 487200 Расходи из трансакција 
размјене између јединица власти. 
 
Број: 09-400-2-125/21 
Датум: 29.12.2021. 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 18/21) 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 
(0008130 Одјељење за општу управу, 
0008221 Јединица за интерну 
ревизију) 

 
- са позиције 412700 Расходи за 

стручне усл. (130)износ од 
6.687,00 КМ 

-  на позицију 412300  Расходи за 
режијски матер. износ од  
1.000,00КМ 

-  на позицију 513700  Издаци за 
лиценце износ од 5.563,00 КМ 

-   на позицију 412900  Остали 
непоменути расх. (221) износ од  
124,00 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 горе наведеним позицијама  врши се 
реалокација средстава са  позиције 
Расходи за сатрчне услуге Одјељења за 
општу управу.  
 
Број: 09-400-2-126/21 
Датум: 29.12.2021. 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 18/21) 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 511100  Издаци 

за изградњу зграда и 
објеката износ                                   
од 6.652,00 КМ 

- на позицију 412900 Остали 
непоменути расх. износ од 
6.652,00 КМ. 

 



29.3.2022. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 5/22                    страна 34 
 

 
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 ланираних средстава 
на позицији Остали непоменути расходи 
урађена је реалокација средства.  
 
 
Број: 09-400-2-127/21                                                      
Датум: 29.12.2021. 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 18/21) 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 412300  
Расходи за режијски материјал износ од 
44,50 КМ 
- на позицију 418400 
Расходи из трансакције размјене унутар 
исте   јединице власти износ од 44,50 
КМ. 
 
 

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

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Културни центар“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 1615/21 од 29.12.2021. 
године, ради недовољно планираних 
средстава на позицији Расходи из 
трансакције размјене унутар исте  
јединице власти. 
 
Број: 09-400-2- 128/21 
Датум: 29.12.2021. 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 18/21) 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 (0008511 
Градско позориште Градишка) 
 

- са позиције 412900 Остали 
непоменути расх. износ од  
605,00 КМ 

- на позицију 412200 
Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникационих и трансп. 
услуга  износ од 385,00 КМ 



29.3.2022. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 5/22                    страна 35 
 

- на позицију  412500  
Расходи за текуће одрж.  
износ од 220,00 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 176/21 од 27.12.2021. 
године, ради недовољно планираних 
средства на контима Расходи по основу 
утрошка енергије  и Расходи за текуће 
одржавање.   
 
Број: 09-400-2-129/21 
Датум: 29.12.2021. 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 18/21) 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 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 1.650,00 
КМ 
- на позицију  412200  
Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга  износ од 
1.000,00КМ 
- на позицију 412500 
Расходи за текуће одржавање износ од 
650,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Развојна агенција 
Градишка“ обратила се захтјевом за 
реалокацијом новчаних средстава број 
318/21 од 29.12.2021.год, на основу којег 
је и извршена реалокација.  
 
Број: 09-400-2-130/21 
Датум: 29.12.2021. 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 18/21) 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 (0008140 Одјељење 
за финансије) 

 
- са позиције 411400 Расходи за 

једнократне помоћи износ од 
20.000,00 КМ 
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- на позицију 411100 Расходи за 
бруто плате  износ од 20.000,00 
КМ. 

 
 

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

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

 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

Ради исправног евидентирања, врши се  
реалокација између групе конта бруто 
плата и накнада.  
 
Број: 09-400-2-1/21 
Датум: 13.01.2022. 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 18/21) 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, 0008520 Културни центар) 

 
- са  позиције 411100 Расходи за 

бруто плате (520) износ од 
3.540,00 КМ 

- на  позицију 411100 Расходи за 
бруто плате (910) износ од 
3.540,00 КМ 

- са  позиције 411300 Расходи за 
накнаду плата запослених за 
вријеме боловања  (910) износ 
од 145,00 КМ 

- на  позицију 411200 Расходи за 
бруто накнаде (910) износ од 
145,00 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  
 
Број: 09-400-2-2/22 
Датум: 13.1.2022. 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 18/21) 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 Центар за 
социјални рад, 0008301 
Трошкови социјалне заштите) 

 
- са позиције 511200 Издаци за 

инвестиционо одржавање зграда 
и објеката  износ од 1.000,00 KM 
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- на позицију 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме   
износ од 1.000,00 КМ 

- са позиције 416300  Дознаке 
пружиоцма социјалне заштите 
износ од   15.000,00 КМ 

- на позицију 416100  Помоћ 
појединцима износ од 13.000,00 
КМ 

- на позицију 412900 Остали 
непоменути расх. 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 

 
ЈУ „Центар за социјални рад“ обратила 
се захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 07400-802/21 и 07400-
769 од 05.01.2022, ради недовољно 
планираних средстава на позицијама 
Издаци за набавку постројења и опреме, 
Помоћ појединцима и Остали 
непоменути расходи. 
 
Број: 09-400-2-3/22 
Датум: 13.1.2022. 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 18/21) 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 412600 

Расходи по основу 
путовања износ                                   
од 230,00 КМ 

- на позицију 412900 Остали 
непоменути расх. износ од 
230,00 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 Остали непоменути расх. 
Врши се реалокација средстава са 
позиције 412600 Расходи по основу 
путовања.  
 
Број: 09-400-2-4/22 
Датум: 13.1.2022. 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 18/21) 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 

З 
РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка за 2021. 

годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 

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

 
- са позиције 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 810,00 КМ 
- на позицију 412700 
Расходи за стручне услуге износ од 
455,00КМ 
- на позицију на позицију 
411200 Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних примања 
запослених износ од 355,00 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 
7/22 од 13.01.22.год, на основу којег је и 
извршена реалокација.  
 
Број: 09-400-2-5/22 
Датум: 13.1.2022. 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 18/21) 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 
Гимназија) 

 
- са позиције 412500 Расходи за 

текуће одржавање износ од 
5.000,00 КМ 

- на позицију 412200 Расходи по 
основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга  износ од 
5.000,00 КМ 

- са позиције 516100 Издаци за 
залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др. износ 
од  38,00 КМ 

- на позицију 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме 
износ од 38,00 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 
1088/21 од 30.12.2021.године. 
 
Ради исправног евидентирања 
одобрава се реалокација средстава на 
конто Расходи по основу утрошка 
енергије, Издаци за залихе материјала, 
робе и ситног инвентара, амбалаже  и на 
Издаци за набавку постројења и опреме 
 
Број: 09-400-2-6/22 
Датум: 13.1.2022. 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 18/21) 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 
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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) 

 
-  са позиције 416300 Дознаке 

пружиоцма социјалне заштите 
износ од   1.400,00 КМ 

- на позицију 416100  Помоћ 
појединцима износ од 1.400,00 
КМ 

- са позиције  412700  Расходи за 
стручне услуге износ од 685,00 
КМ 

- на позицију 412900 Остали 
непоменути расходи износ од 
685,00 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 Расходи за 
стручне услуге.  
 
Број: 09-400-2-7/22  
Датум: 18.1.2022. године  
Градишка  

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
Г 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2021. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 18/21) 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 
(0008130 Одјељење за општу управу, 
0008170 Одјељење за комуналне и 
стамбене послове, 0008200 
Одјељење за развој и међународне 
пројекте) 

 
- са позиције 511100  Издаци за 

изградњу и прибављање 
зграда и објеката (0008200)  
износ од 95.000,00 КМ 

- на позицију 412800 Расходи за 
услуге одржавања јавних 
површина и заштите животне 
средине  (0008170) износ од 
95.000,00 КМ 

- са позиције 511100  Издаци за 
изградњу и прибављање 
зграда и објеката (0008200)  
износ од 45.000,00 КМ 

- на позицију 412200 Расходи по 
основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга  износ од 
45.000,00 KM. 
 

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: 09-400-2-8/22 
Датум: 20.1.2022. 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 18/21) 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 411300 Расходи за 

накнаду плата запослених за 
вријеме боловања износ од 415,00 
КМ. 

- на позицију 412500 Расходи за 
текуће одржавање износ од 415,00 
КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује се 

Одјељење за финансије града Градишка 
 

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

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Завичајни музеј“ обратила се захтјевом 
за реалокацијом новчаних средстава, број 
249/12-21 од 31.12.2021.године, ради 
недовољно планираних средства на 
позицији Расходи за текуће одржавање . 

 
Број: 09-400-2-9/22 
Датум: 25.1.2022. 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 18/21) 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  
(0008511 Градско позориште 
Градишка) 

 
- са позиције 411100 Расходи за 

бруто плате трошкова 
запослених износ од 2.250,00 
КМ 

- са позиције 411200  Расходи за 
бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања 
запослених износ од 2.000,00 
КМ 

- са позиције 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме 
износ од 1.000,00 КМ. 

- на позицију 412200 Расходи по 
основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга  износ од 
250,00 КМ 

- на позицију 412900 Остали 
непоменути расх. 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 „Градско позориште“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 07/22 од 20.01.2022. 
године, на основу којег је и извршена 
реалокација.  
 
Број: 09-400-2-11/22 
Датум: 25.1.2022. 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 18/21) 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 (0008511 
Културни центар) 

 
- са позиције 411100  Расходи за 

бруто плате трошкова 
запослених      износ од 8.941,91 
КМ 

- са позиције 412700  Расходи за 
стручне услуге износ од 
1.700,00 КМ 

- на позицију 412200 Расходи по 
основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга  износ од 
1.700,00 КМ 

- на позицију  412500  Расходи за 
текуће одрж.  износ од 150,00 
КМ 

- на позицију 412900 Остали 
непоменути расх. износ од  
4.300,00 КМ 

- на позицију 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме 
износ од 4.491,91 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 49/22 од 17.01.2022. 

године, на основу којег је и извршена 
реалокација.  
 
Број: 09-400-2-12/22 
Датум: 26.1.2022. 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 18/21) 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  
(0815016 Техничка школа) 

 
- са позиције 516100 Издаци за 

залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др.износ 
од 150,00 КМ 

- на позицију 412200 Расходи по 
основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга  износ од 
150,00 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 
867/21 од 31.12.21. године, на основу којег је 
и извршена реалокација.  
   
Број: 09-400-2-13/22 
Датум: 26.1.2022. 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 18/21) 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 1.800,00 
КМ 

- на позицију 412300  Расходи за 
режијски материјал  износ од  200,00 
КМ 

- на позицију 412400  Расходи 
материјал за посебне намјене износ 
од  100,00 КМ 

- на позицију 412500 Расходи за 
текуће одржавање  износ од 
1.000,00 КМ 

- на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 
500,00 КМ. 

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

O б р а з л о ж е њ е 
 

ЈПУ „Лепа Радић“ обратила се захтјевом за 
реалокацијом новчаних средстава, број 
102/22 од 26.01.2022.године. Ради исправног 
евидентирања, одобравају се реалокације 
између горе наведених конта.  
 
Број: 09-400-2-14/22 
Датум: 26.1.2022. 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 18/21) 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 
(0008140 Одјељење за финансије) 

 
- са позиције 411100 Расходи за 

бруто плате  износ од 29.890,00 
КМ 

- на позицију 411200 Расходи за 
бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања 
запослених износ од 9.890,00 КМ 

- на позицију 411300 Расходи за 
накнаду плата запослених за 
вријеме боловања износ од 
20.000,00 КМ 

- са позиције 412900  Остали 
непоменути расходи износ од  
7.357,06 КМ 

- на позицију 412700  Расходи за 
стручне услуге износ  од 7.357,06 
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: 09-400-2-15/22  
Датум: 26.1.2022. године  
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 



29.3.2022. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 5/22                    страна 43 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета града Градишка за 
2021. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) 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 511100 Издаци за 

изградњу и прибављање зграда и 
објеката  (200) износ од 367.000,00 
KM 

- са позиције 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме   износ 
од 4.517,00 КМ 

- на позицију 511200  Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката износ 
од 248.335,00 КМ 

- на позицију 511700  Издаци за 
нематеријалну произведену 
имовину  износ од 123.182,00 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: 09-400-2-16/22 
Датум: 26.1.2022. 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 18/21) 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 
(0008130 Одјељење за општу 
управу) 

 
- са позиције 412500  Расходи за 

текуће одржавање  износ од 
10.874,00КМ 

- на позицију 412200 Расходи по 
основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга  износ од 
6.230,00 КМ 

- на позицију 412300  Расходи за 
режијски материјал износ од  
2.421,00КМ 

- на позицију 511700  Издаци за 
нематеријалну произведену 
имовину  износ од 2.223,00 КМ. 

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

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
 
Ради исправног рачуноводственог 
евидентирања врши се реалокација 
средстава на наведене позиције Одјељења 
за општу управу.  

 
Број: 09-400-2- 17/22 
Датум: 26.1.2022. 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 18/21) 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 
(0008165 Одјељење за просторно 
уређење и грађење) 

 
-  са позиције 412700 Расходи за 

стручне услуге износ  од 2.723,00 КМ 
- на позицију 511700 Издаци за 

просторно планску и пројектну 
документацију  износ од  2.723,00 КМ. 

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

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
Ради исправног рачуноводственог 
евидентирања врши се реалокација 
средстава на позицију  511700 Издаци за 
просторно планску и пројектну 
документацију.   
 
Број: 09-400-2-18/22 
Датум: 26.1.2022. 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 18/21) 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 412700 Расходи за 

стручне услуге износ од 6.000,00 
КМ 

- са позиције 511700 Издаци за 
нематеријалну произведену 
имовину  износ од 899,00 КМ 

- на позицију 511200  Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију 
и адаптацију зграда и објеката 
износ од 6.899,00 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 Расходи за 
стручне услуге.  
 
Број: 09-400-2-19/22  
Датум: 26.1.2022. 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 18/21) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
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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 
(0008110 Стручна служба Скупштине 
града) 

 
-  са позиције 412900  Остали 

непоменути расходи износ  од 1,00 
КМ 

- на позицију 415200 Грантови у 
земљи износ од  1,00 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 Грантови у земљи, врши се 
реалокација средствава. 
 
Број: 09-400-2-20/22 
Датум: 26.1.2022. 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 18/21) 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  
(0008180 Одјељење за борачко-
инвалидску заштиту) 
 

- са позиције 416100 Помоћ 
појединцима износ од 1.346,00 КМ 

- на позицију 511100  Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката  износ 
од 1.346,00 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 
евидентитања врши се реалокација на 
конто Издаци за изградњу и 
прибављање зграда и објеката  
(споменика).  
 
Број: 09-400-2-21/22 
Датум: 26.1.2022. 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 18/21) 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 
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управа града Градишка (0008125 
Професионална ватрогасна јединица) 

- са позиције 412600 Расходи по основу 
путовања и смјештаја износ од 3.740,00 
КМ 

- на позицију 511300 Набавка опреме 
износ од 3.740,00 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 Набавка опреме.  
 
Број: 09-400-2-22/22  
Датум: 26.1.2022. 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 18/21) 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 412300  
Расходи за режијски материјал  износ од 
70,00 КМ 
- на позицију 412500  
Расходи за текуће одржавање  износ од 
70,00КМ 
 
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 
14/22  од  25.01.2022.год, на основу којег 
је и извршена реалокација.  
 
Број: 09-400-2-23/22 
Датум: 26.1.2022. 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 18/21) 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 412700  Расходи за 
стручне услуге износ од  237,00 
КМ 

- на позицију 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме   
износ од  237,00 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 
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ЈУ „Центар за социјални рад“ обратила 
се захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број 07400/1-769/21 од 
05.01.2022.године. Ради исправног 
евидентирања, одобрава се реалокација 
средстава на конто 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме   .  
 
Број: 09-400-2-24/22 
Датум: 26.1.2022. 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 18/21) 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 412500  

Расходи за текуће 
одржавање  износ од 
146,00 КМ 

- на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи износ 
од 146,00КМ 

- са позиције 411000 
Расходи за бруто плате 
износ од 155,00 КМ 

- на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи износ 
од 155,00КМ 

- са позиције 412500  
Расходи за текуће одрж.  
износ од 40,00 КМ 

- на позицију 418400 
Расходи из трансакције 
размјене унутар исте  
јединице власти  40,00 KM. 

 

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

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Завичајни музеј“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број  256/12-21 од 31.12.2021. 
године, ради недовољно планираних 
средства на контима Остали непоменути 
расходи и Расходи из трансакције 
размјене унутар исте  јединице власти. 
 
Број: 09-400-2-25/22 
Датум: 26.1.2022. 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 18/21) 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 (0008511 
Градско позориште Градишка) 
 
 

- са позиције 411400 
Расходи за једнок помоћи 
износ од  172,00 КМ 

- на позицију 412300 
Расходи за режијски мат. 
износ од 14,00 КМ 

- на позицију  412700  
Расходи за стручне услуге 
износ од 158,00 КМ 
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- са позиције 412900  Остали 
непоменути расходи износ 
од 31,00КМ 

- на позицију 418400  
Расходи из трансакције 
размјене унутар исте  
јединице власти износ од 
31,00 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 14/22 од 26.01.2022. 
године, ради недовољно планираних 
средства на контима Расходи за 
режијски мат., Расходи за стручне услуге 
и Расходи из трансакције размјене 
унутар исте  јединице власти.  
 
Број: 09-400-2-26/22 
Датум: 26.1.2022. 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 18/21) 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 (0008130 
Одјељење за општу управу) 

 
- са позиције 412700 Расходи за 

стручне усл. износ од 6.218,00 КМ 

-  на позицију на позицију 412200 
Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникационих и трансп. услуга 
износ од  6.218,00 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 Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, комуникационих и 
трансп. услуга,  врши се реалокација 
средстава Расходи за стручне услуге. 

 
Број: 09-400-2-27/22 
Датум: 27.1.2022. 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 18/21) 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, 
0008125 ПВЈ, 0008160 Одјељење за 
друштвене дјелатности, 0008170 
Одјељење за стамбено комуналне 
послове, 0008165 Одјељење за 
просторно уређење и грађење, 0008200 
Одјељење за развој и међународне 
пројекте) 

 
- са позиције 511100  Издаци за 

изградњу  (200) износ од 204.623,00 
КМ 
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- на позицију 511200 Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката (120) 
износ од 127.000,00 КМ 

-   на позицију 511700  Издаци за 
нематеријалну произведену имовину  
(120) износ од 2.623,00 КМ. 

-   на позицију 412700 Расходи за 
стручне усл. (125) износ од 18,00 КМ 

-   на позицију 416100  Помоћ 
појединцима (160) износ од 5.572,00 
КМ 

- на позицију 412900 Остали расходи 
(160) износ од 1.660,00 КМ 

-  на позицију 511700  Издаци за 
нематеријалну произведену имовину 
(165) износ од 23.900,00 КМ 

- на позицију  412500  Расходи за 
текуће одр. (170)  износ од 4.920,00 
КМ 

- на позицију 412800 Расходи за 
услуге одржавања јавних површина и 
заштите животне средине износ од 
38.930,00 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије града 
Градишка.   

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

O б р а з л о ж е њ е 
 

На основу Одлуке о извршењу 
ребаланса буџета града Градишка, врши 
се реалокација средства између 
организационих јединица Градске 
управе.  
 
Број: 09-400-2-28/22  
Датум: 14.2.2022. 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 18/21) 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  
(0008920 ЈУ „Туристичка 
организација града Градишка”) 

 
- са позиције 516100  Издаци за 

залихе  износ од 1.139,11 КМ 
- са позиције 511300  Издаци за 

набавку опреме износ од 
1.700,00 КМ 

- на позицију 412900 Остали 
расходи износ од 2.839,11 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 захтјева ЈУ „Туристичка 
организација“ број 313-Р/22 од 
14.02.2022. године урађена је 
реалокација средстава.  
 
 
Број: 09-400-2-29/22  
Датум: 14.2.2022. 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 18/21) 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 
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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 511300 Издаци за 

набавку опреме износ од  19.930,00 
КМ 

- на позицију 516100 Издаци за залихе 
материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и др.износ од  19.930,00 
КМ. 

 
 

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

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

O б р а з л о ж е њ е 
 

Ради недовољно планираних средстава 
на позицији 516100 Издаци за залихе 
материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и др врши се реалокација са 
позиције 511300 Набавка опреме. 
 
Број: 09-400-2-30/22  
Датум: 16.2.2022. 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 18/21) 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 
(0008130 Одјељење за општу управу, 
0008140 Одјељење за финансије) 

 
- са позиције позицију 511700  

Издаци за нематеријалну 
произведену имовину (0008130) 
износ од 2.223,00 КМ 

- на позицију 511700  Издаци за 
нематеријалну произведену 
имовину (0008140) износ од 
2.223,00 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 позиционирања издатка, 
врши се реалокација средстава са 
Одјељење за општу управу на 
Одјељење за финансије. 
 
Број: 09-400-2-31/22 
Датум: 14.2.2022. 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 18/21) 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 
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буџетски корисници  (0008520 Културни 
центар) 
 
- са позиције 411100  Бруто плате 

трошкова запослених износ од 
5.095,97 КМ 

- на позицију 638100 Накнаде плата за 
вријеме боловања износ од 5.095,97 
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 217/22 од 18.02.2022. 
године, на основу којег је и извршена 
реалокација.  
 
Број: 09-400-2-32/22 
Датум: 21.2.2022. 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 18/21) 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 412200 Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и трансп. услуга  износ 
од 49,00 КМ, 

- на позицију 418400 Расходи из 
транс.размјене унутар исте јединице 
власти износ од 49,00 КМ. 

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

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Народна библиотека“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број  350/21 од 31.12.2021. године, 
на основу којег је и извршена реалокација.  
 
Број: 09-400-2-33/22 
Датум: 28.2.2022. 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 18/21) 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  
(0008511 Градско позориште 
Градишка) 
 

- са позиције 412900 Остали 
непоменути расх. износ од  
286,00 КМ 

- на позицију 412600 
Расходи по основу 
путовања и смјештаја      
износ од 286,00 КМ. 

- са позиције 411100  
Расходи за бруто плате 
трошкова запослених      
износ од 41,00 КМ 



29.3.2022. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 5/22                    страна 52 
 

- на позицију 411200  
Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених износ 
од  41,00 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 10/22  од 28.02.2022. године, 
на основу којег је и извршена  реалокација.  
 
Број: 09-400-2-34/22 
Датум: 28.2.2022. 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 18/21) 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 511100  Издаци за 

Издаци за изградњу и прибављање 
зграда и објеката (0008120) износ од 
68.586,00 КМ 

- на позицију 511100  Издаци за 
Издаци за изградњу и прибављање 
зграда и објеката (0008120) износ од 
68.586,00 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: 09-400-2-35/22  
Датум: 2.3.2022. године  
Градишка  

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

О Г Л А С 
 

Одјељење за комуналне и стамбене 

послове, града Градишка на основу 

рјешења број 05-372-17/22 од 15.03.2022. 

године, извршило је у Регистру заједница 

етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број 134/22 упис 

оснивања ЗЕВ стамбене зграде "Смоква"-

Градишка  у Градишци, улица Хиландарска 

15А, са сљедећим подацима: 

У Регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда под редним бројем 

134/22 уписана је Заједница етажних 

власника стамбене зграде "Смоква" -

Градишка, у улици Хиландарска 15А. 

Оснивачки акт Заједнице је Уговор о 

оснивању број: 01/22 од 20.02.2022. 

године. Основна дјелатност ЗЕВ је 

управљање зградом за рачун етажних 

власника, прикупљање средстава за 

одржавање заједничких дијелова зграде и 

других трошкова управљања зградом, 

одржавање заједничких дијелова зграде, 

извођење радова хитних интервенција, 

коришћење заједничких просторија и 

дијелова зграде и земљишта које служи за 

редовну употребу зграде, као и други 

послови управљања зградом. 

У правном промету са трећим лицима 

заједница закључује уговоре и обавља 

друге послове промета у оквиру своје 
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дјелатности, самостално и без 

ограничења. Заједница у правном промету 

одговара цјелокупном својом имовином, 

новчаним средствима и имовинским 

правима којим заједница располаже. 

Оснивачи и чланови за обавезе заједнице, 

које се односе на послове одржавања 

заједничких дијелова зграде, одговарају 

супсидијарно до висине свог удјела у 

плаћању трошкова инвестиционог и 

текућег одржавања и хитних интервенција 

на заједничким дијеловима зграде. 

 
Број: 05-372-17/22  
Датум: 15.3.2022. године  
Градишка  
ПО ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
Ведран Кнежевић с.р. 

__________________________________ 
 

О Г Л А С 

 

Одјељење за комуналне и стамбене 

послове, Града Градишка, на основу 

рјешења број 05-372-10/22 од 03.03.2022. 

године, извршило је  у регистарском листу 

број 78/13 упис промјене лица овлаштених 

за заступање Заједнице етажних власника 

стамбене зграде  „Крошња 1“ улица 

Видовданска 81, са сљедећим подацима:  

-лица овлашћена за заступање и 

представљање заједнице је:  

Секула Нежић и Младен Шмитран 

 

-бришу се имена ранијих овлаштених лица и 

то: Бијелић Дада и Маринковић Светозар 
 
Број: 05-372-10/22  
Датум: 3.3.2022. године  
Градишка  

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Ведран Кнежевић с.р. 
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