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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

На основу члана 39. тачка 28) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16) и члана 36.
тачка 30) Статута општине Градишка
(„Службени гласник општине Градишка“
број 4/17), а након разматрања Извјештаја о
раду Начелника општине и Општинске
управе Градишка за 2017. годину,
Скупштина општине Градишка на својој 14.
редовној сједници одржаној 29.03.2018.
године донијела је сљедећу
ОДЛУКУ
Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду Начелника
општине и Општинске управе Градишка за
2017. годину.
Члан 2.
Одлука ће се објавити у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Број: 01-022-138/18
Датум: 29.03.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 3. Закона о

превозу у друмском саобраћају („Службени
гласник Републике Српске'', бр. 47/17) и чл.
36. и 87. Статута Општине Градишка
(„Службени гласник општине Градишка“,
број 4/17) Скупштина општине Градишка на
сједници одржаној дана 29.03.2018. године
доноси:
ОДЛУКУ
o условима и начину обављања јавног
превоза лица и ствари на подручју
општине Градишка
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком дефинишу се услови и начин
обављања јавног превоза лица и ствари у
друмском
саобраћају,
регистрација
и
усклађивање редова вожње и рад аутобуских
станица и терминала за приградски превоз
лица на подручју општине Градишка.
II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА
ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ЛИЦА У ГРАДСКОМ
И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ
Члан 2.
Превоз лица
у линијском градском и
приградском
саобраћају
обавља
се
аутобусима намијењеним за градски и
приградски
саобраћај,
који
морају
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испуњавати услове утврђене прописима који
регулишу
безбједност
саобраћаја
на
путевима и област превоза у друмском
саобраћају.
Члан 3.
Прије почетка обављања дјелатности превоза
превозник је обавезан прибавити: рјешење о
регистрацији обављања дјелатности код
надлежног органа, лиценцу за превозника, те
извод из лиценце за јавни линијски превоз
лица, издате од стране Министарства
саобраћаја и веза Републике Српске, у складу
са Правилником о условима и поступку
издавања лиценце превозника, извода из
лиценце и начину означавања возила
(„Службени гласник Републике Српске“, број
77/17).
Члан 4.
(1) У возилу којим се врши линијски превоз
лица мора се се налазити: Потврда о
регистрацији возила, потврда о извшеном
редовном техничком прегледу, извод из
лиценце, легитимација за возача моторног
возила, путни налог и овјерен ред вожње на
утврђеној аутобуској линији.
(2) Поред докумената из става 1. у возилу
којим се обавља ванлинијски превоз морају
се налазити: уговор о ванлинијском превозу
и овјерен путни лист са списком путника.
Члан 5.
(1) Јавни превоз лица у линијском градском и
приградском превозу врши се на сталним
аутобуским линијама утврђеним даљинаром
аутобуских линија на подручју општине
Градишка.
(2) Ванлинијски превоз лица врши се на
основу уговора између превозника и
корисника услуга
Члан 6.
(1) Цијену услуге у јавном превозу лица
градском и приградском саобраћају одређују
превозници.
(2) Сагласност на цијену из претходног става
даје Скупштина општине.
III УСКЛАЂИВАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА
РЕДОВА ВОЖЊЕ
Члан 7.
(1) Усклађивање и регистрацију редова
вожње у линијском превозу на подручју
општине Градишка врши Одјељење за

страна

комуналне и стамбене послове као
регистарски орган на основу даљинара
аутобуских линија.
(2) Даљинар из претходног става утврђује
Одјељење за комуналне и стамбене послове.
(3) Усклађивање и регистрација редова
вожње врши се комисијски.
(4) Комисију претходног става именује
Начелник општине.
(5) Рад Комисије је јаван.
(6) Постуак усклађивања и регистрације
редова вожње регулише се посебним
Правилником
који
доноси
Начелник
општине.
Члан 8.
(1) Приједлози редова вожње комисији се
достављају на прописаном обрасцу у складу
са Законом, овом одлуком и Правилником из
члана 7. став 6. ове Одлуке уз накнаду од 50
КМ.
(2) Приједлози редова вожње морају бити у
складу са потребама корисника превоза,
даљинаром
и
миниманим
временом
утврђених аутобуских линија.
Члан 9.
(1) Комисија за усклађивање и регистрацију
редова вожње води поступак усклађивања,
према одредбама Закона, ове Одлуке и
Правилника из члана 7. став 6.
(2) О поступку усклађивања и регистрације
води се записник, који се након окончаног
поступка заједно са приједлозима рјешења о
регистрацији редова вожње доставаља
руководиоцу регистарског органа.
(3) Рјешење о регистрацији редова вожње
доноси регистарски орган и члана 7. Став 1.
Ове одлуке.
(4) Усклађени редови вожње у градском и
приградском линијском превозу региструју
најкасније до 31.05. текуће године.
(5) О жалби на рјешење из става 3.одлучује
Начелник општине у складу са Законом о
општем управном поступку.
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(6) Редови вожње у линијском превозу
региструју се на период најдуже до пет
година.
(7) Након наступања коначности рјешења о
регистрацији редова вожње, регистроване
линије уносе се у Регистар редова вожње.
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Члан 13.
Лице које се превози у аутобусу јавног
линијског превоза дужно је да посједује
возну карту, коју мора да покаже на захтјев
овлашћеног лица.
Члан 14.

Члан 10.
(1) На основу података из регистра
регистрациони орган ће израдити књигу
реодва вожње.

(1) Аутобуско стајалиште је дио површине
пута намјењен за заустављање аутобуса ради
уласка и изласка путника, које је обиљежено
саобраћајним знаком.

(2) Књига реодва вожње обухвата све
регисторване редове вожње у одређеном
реигстрационом периоду.

(2) Улазак и излазак путника врши се
искључиво на аутобуским стајалиштима
уписаним у регистрованом реду вожње.

(3) Књига реодова вожње обајвљује се на
интернет страници општине и доставља се по
службеној дужности, свим превозницима,
аутобуској станици, надлежној саобраћајној
инспекцији и осталим заинтересованим
субјектима.

(3) У ванлинијском превозу превоз путника
се врши искључииво између почетне и
крајње тачке уговореног превоза, без
успутног заустављања ради пријема и
отпуста путника.

IV АУТОБУСКА СТАНИЦА,
СТАЈАЛИШТЕ И ТЕРМИНАЛ
Члан 11.
(1) Аутобуска станица и терминал је
изграђен,прописано уређен и обиљежен
објекат намјењен пријему и отпреми
аутобуса и путника.
(2) Аутобуске станице и терминали су дужни
да у складу са својим станичним
капацитетима
свим
превозницима
у
линијском превозу на подручју општине
Градишка под једнаким условима омогуће
коришћење њихових услуга, а у складу са
потребама превозника.
(3) Уколико постоји станични капацитет
Аутобуска стамница може са вршиоцем
ванлинијског превоза склопити уговор о
коришћењу станичних услуга.
Члан 12.
(1) У пружању својих услуга аутобуске
станице и терминали су дужни поштовати
утврђене и регистроване редове вожње.
(2) Терминал је дужан своје услуге пружати
свим корисницима у складу са цјеновником
којег доноси надлежни орган општине.

Члан 15.
(1) Аутобуска стајалишта одређује Одјељење
за комуналне и стамбене послове Општинске
управе општине Градишка на захтјев
превозника уколико за то постоје услови.
(2) Мјесне заједнице и други заинтересовани
субјекти
могу
поднијети
приједлог
превознику за одређивање аутобуског
стајалишта.
(3) Превозник је обавезан размотрити
поднесени приједлог и ако га сматра
оправданим поднијети захтјев органу из
става 1.овог члана.
Члан 16.
(1) Стајалишта морају бити уређена и
обиљежена на прописан начин, односно
морају имати ознаку стајалишта аутобуса,
назив стајалишта и извод из реда вожње.
(2) Постављање и одржавање стајалишних
ознака извршиће се о трошку једног или
више превозника који користе стајалиште.
Члан 17.
Уређена и обиљежена стајалишта могу
користити само возила која саобраћају на
линијама на којима је то стајалиште
регистровано у реду вожње.
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VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Члан 22.
(1) Аутобуси у линијском градском и
приградском превозу заустављају се у свим
регистрованим стајалиштима на линији по
регистрованом реду вожње.
(2) Прије заустављања аутобуса на
стајалиштима посада аутобуса је дужна да
благовремено објави назив стајалишта.
V ЈАВНИ ПРЕВОЗ СТВАРИ
Члан 19.
(1) Под јавним превозом ствари подразумјева
се превоз код кога су елементи и услови
превоза (релација, цијена превоза, врста
товара, тежина и други услови) утврђени
уговором између превозника и наручиоца
превоза.
(2) Доказом о уговору из става 1.овог члана
сматра се товарни лист који се мора налазити
у возилу којим се врши превоз.

(1) Новачном казном од 500 КМ до 1000 КМ
казниће се за прекршај привредно друштво
друго правно лице и предузетник који
обавља превоз на основу одобрења
надлежног органа ако:
1. Отпочне вршење услуга јавног превоза без
посједовања документације из члана 3.
Одлуке,
2. У тренутку контроле у возилу којим се
врши превоз не посједује докуметацију из
члана 4. Одлуке,
3. Примјењује цијене услуга превоза на које
није добио сагласност надлежног органа
општине у складу са чланом 6. Одлуке,
4. Поступи супротно одредби члана 14. став
2. и 3. Одлуке,
5. Не уреди и не обиљежи стајалиште на
начин прописан чланом 16. Одлуке,

Члан 20.
(1) На ужем градском подручју омеђеном
улицама Обала војводе Степе, Авде Ћука и
16. крајишке бригаде није дозвољен јавни
превоз лица и ствари запрежним возилима,
пољопривредним машимана, мотоциклима са
приколицом и троциклима на моторни и
други погон.
(2) Изузетно од става 1. овог члана дозвољен
је јавни превоз лица и ствари возилима из
става 1. четвртком у времену од 04 -10
часова, ради одласка и доласка на сточну
пијацу.
VI ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

6. Користи стајалиште које није регистровано
у реду вожње у складу са чланом 17. Одлуке,
7. Поступи супротно члану 18. Одлуке,
8. Не посједује документацију из члана
19.став 2. Одлуке и
9. Врши превоз супротно члану 20. став 2.
Одлуке.
(2) За прекршај из става 1. казниће се и
одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 100 КМ до 300 КМ.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Члан 23.

(1) Надзор над спровођењем ове Одлуке
врше саобрћајни инспектор, комунална
полиција и тржишна инспелкција.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о условима и начину обављања
јавног превоза лица и ствари на подручју
општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“,бр. 7/09 и 6/17).

(2) Надзор из става 1. врши се према
одребама Закона о превозу у друмском
сабраћају, односно Закона о комуналној
полицији и Закона о регулисању цијена.
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Члан 24.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана обајављивања у „Службеном гласнику
општине Градишка“.

(1) Путно земљиште у смислу ове одлуке је
земљиште у које се уграђује или је већ
уграђена подземна инфраструктура (каблови,
водови, цјевоводи, шахтови) као и надземна
ТК инфраструктура (наздемни ормари,
кабинети и сл.).

Број: 01-022-139/18
Дана: 29.03.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16) члана 63. став 2. и 7.
Закона о јавним путевима („Службени
гласник Републике Српске'', број 89/13), чл.
36. и 87. Статута општине Градишка
(„Службени гласник oпштине Градишка'',
број 4/17) Скупштина општине Градишка на
сједници одржаној дана 29.03.2018. године
доноси:
ОДЛУКУ
о висини накнаде за коришћење путног
земљишта дуж локалних, некатегорисаних
путева и улица на подручју општине
Градишка за кабловске канализације за
комуникационе каблове и системе
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина и начин
плаћања накнаде за коришћење путног
земљишта дуж локалних и некатегорисаних
путева и градских улица на подручју
општине Градишка ради постављања
кабловске канализације за комуникационе
каблове и системе, као и висина и начин
плаћања накнаде за већ постављену
кабловску канализацију.

(2) Земљиште из претходног става обухвата:
труп пута, горњи и доњи строј, банкине и
путни појас до катастарске границе са
земљиштем приватног власника, као и све
друге површине одређене чланом 6. Закона о
јавним путевима.
Члан 4.
(1) Висина накнаде за коришћење путног
земљишта
за
постављање
кабловске
канализације за комуникацијске каблове
(телефон, телевизија, интернет и сл.) као и за
постављену кабловску канализацију дуж
локалних путева и градских улица утврђује
се у годишњем износу од 0,10 КМ/m¹ путног
и осталог земљишта у које се полаже,
односно у које је положена кабловска
канализација за кабловске комуникационе
системе и иста се увећава за износ ПДВ-а.
(2) Накнада из преходног става умањује се за
50%, уколико се ради о путном земљишту
дефинисаном
овом
одлуком
уз
некатегорисане путеве.
(3) Накнада утврђена у ставу 1. овог члана
обрачунаваће се за постављање кабловске
канализације као и за већ постављену
кабловску канализацију и на осталом
земљишту у својини општине Градишка које
у смсилу ове одлуке чине изграђено и
неизграђено грађевинско земљиште.

Члан 2.

Члан 5.

Под кабловском канализацијом у смислу ове
одлуке подразумијевају се цијеви у које се
полажу или су положени комункациони ТК
каблови, као и шахтови кроз које ти каблови
пролазе за потребе телефоније, интернета,
телевизије и сл.

Накнада из претходног члана представља
приход Буџета општине Градишка.
Члан 6.
Обвезници накнаде за коришћење путног
земљишта у смислу ове одлуке су правна
лица која имају одобрења Регулаторне
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Агенције за комуникације Босне и
Херцеговине за пружање услуга из области
телекомуникација, интернета, телевизије и
слично.
Члан 7.
(1) Правна лица из претходног члана која
постављају кабловску канализацију подносе
захтјев Одјељењу за комуналне и стамбене
послове за издавање сагласности за
постављање исте.
(2) Уз захтјев достављају ситуациони план са
дужином трасе
на којој се поставља
кабловска канализација за комуникационе
каблове и системе као и попречни профил и
уздужни профил на мјесту подбушења.
(3) Након издавања сагласности за
постављање кабловске канализације за
комуникационе системе, сачињава се нацрт
уговора о коришћењу путног земљишта за
садржаје обухваћене овом одлуком.
(4) Уговор из преходног става садржи:

страна

уговор за коришћење путног земљишта у
које је иста постављена.
(2) Уговор из претходног става садржи
елементе из члана 7. став 5. алинеја 1.-7.
(3) Као основ за обрачун накнаде за
коришћење путног земљишта служиће
расположива
грађевинско-техничка
документација за наведене кабловске
канализације за комуникационе системе
којом располаже Одјељење за просторно
уређење и грађење општинске управе
Општине Градишка.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном
гласнику
општине Градишка“.
Број: 01-022-140/18
Дана: 29.03.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.

- Назначење уговорних страна,
- Врсту водова, и њихову дужину,
- Вријеме на које се уговор закључује,
- Висину и начин плаћања накнаде,
- Отказни рок,
- Одредбе о надлежности суда, као и

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 87. Статута
општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“, број 4/17), Скупштина
општине Градишка на сједници одржаној
29.03.2018. године, д о н и ј е л а је

- Друге одредбе од значаја за реализацију
ОДЛУКУ

уговора.
(5) Након потписивања уговора као и
прибављања потребне докуметације у смислу
прописа о уређењу простора може се
приступити
постављању
кабловске
канализације.
Члан 8.
(1) Правна лица која већ користе путно и
остало земљиште на начин дефинисан овом
Одлуком,
односно
имају
постављену
кабловску канализацију дужна су са
Општином Градишка у року од три мјесеца
од ступања на снагу ове Одлуке закључити

о одређивању висине новчане накнаде за
рад предсједницима савјета мјесних
заједница на подручју општине Градишка
за 2018. годину
I
Овом одлуком одређује се висина новчане
накнаде за рад предсједницима савјета
мјесних заједница на подручју општине
Градишка за 2018. годину у износу од 70,00
КМ мјесечно.
II
Накнада из тачке I ове одлуке исплаћује се из
Буџета општине Градишка.
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одлуке

задужује

се

IV
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику
општине Градишка“.
Број: 01-022-141/18
Датум: 29.03.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
На основу чл. 18. и 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16) и чл. 15. и 36. Статута
Општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“ број 4/17), Скупштина
општине Градишка на сједници одржаној
дана 29.03.2018. године, донијела је
О Д Л У К У
одобравању исплате средстава за обнову
храма Покрова Пресвете Богородице
I
Одобравају се средства у износу од 50.000,00
КМ (словима: педесетхиљада и 00/100КМ)
кориснику Православној црквеној општини
Градишка, Проте Душана Суботића 1,
Градишка, на име обнове храма Покрова
Пресвете Богородице у Градишци.
II
Средства из тачке I ове одлуке обезбиједиће
се из Буџета општине Градишка за 2018.
годину са позиције 415 200 - грантови у
земљи, преносом средстава на жиро рачун
Православне црквене општине Градишка
број 571-020-00000599-08 код Комерцијалне
банке, а.д. Бања Лука.
III
За реализацију ове одлуке задужује се
Начелник општине.

IV
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику
општине Градишка“.
Број: 01-022-146/18
Датум: 29.03.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске, број 97/16), члана 155. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске, бр. 97/16) и чл.
36., 58. и 87. Статута општине Градишка
(„Службени гласник општине Градишка“
број 4/17) Скупштина општине Градишка на
сједници одржаној дана 29.03.2018. године
донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса за избор
предсједника и чланова Одбора за жалбе
општине Градишка
I
Доноси се Одлука о расписивању јавног
конкурса и утврђују услови и критеријуми за
избор предсједника и чланова Одбора за
жалбе општине Градишка ( у даљем тексту:
Одбор).
II
Опис послова:
Одбор одлучује у другом степену о жалбама
учесника јавног конкурса у поступку
запошљавања у Општинску управу, о
жалбама које се односе на статусна питања
службеника, као и о другим жалбама
утврђеним Законом.
III
Општи услови за именовање су:
1. да је држављанин Републике Српске,
односно БиХ,
2. да је старији од 18 година,
3. да није осуђиван за кривично дјело на
безусловну казну затвора од најмање шест
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мјесеци или за кривично дјело које га чини
неподобним за обављање послова у
Општинској управи општине Градишка,
4. да има општу здравствену способност,
5. да се против њега не води кривични
поступак,
6. да није отпуштан из из органа управе као
резултат дисциплинске мјере на било којем
нивоу власти у БиХ или ентитета, у периоду
од три године прије дана објављивања овог
конкурса и
7. да није у сукобу интереса, односно да не
обавља дужност која је неспојива са
дужношћу службеника у Општинској управи.
Посебни услови за именовање су:
1. да има четворогодишњи студиј са звањем
дипломирани правник или први циклус
студија дипломирани правник са најмање 240
ECTS бодова,
2. да има најмање пет година радног искуства
у траженом степену образовања,
3. да има положен стручни испит за рад у
органима управе или положен правосудни
испит и
4. да има доказане резултате рада на ранијим
пословима и посједовање организационих
способности.
IV
У Одбор се не могу именовати лица
запослена у општинској управи. Предсједник
и чланови Одбора имају право на накнаду за
рад, чију је висину утврдила Скупштина
општине посебном одлуком.
V
Комисија за спровођење јавног конкурса за
избор извршиће контролу испуњености
услова из конкурса, обавити улазни интервју
са кандидатима и у року од 30 дана од дана
истека рока за пријављивање кандидата, на
основу стручних способности, утврдити
редосљед кандидата.
Поступак именовања предсједника и чланова
Одбора мора се окончати у року од 30 дана
од дана достављања приједлога Комисије за
избор предсједнику Скупштине општине
Градишка.

страна
VI

Конкурс ће расписати Скупштина општине
Градишка и биће објављен у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и дневном
листу „Глас Српске“ Бања Лука. Рок за
подношење пријаве на конкурс је 15 дана од
дана посљедњег објављивања.
VII
Предсједника и чланове Одбора, на основу
ранг листе коју ће утврдити Комисија за
избор, именоваће Скупштина општине на
период од четири године.
VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику
општине Градишка“.
Број: 01-022-147/18
Дана: 29.03.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.

На основу члана 348. став 1. Закона о
стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11
и 60/15), члана 4. Правилника о поступку
јавног
конкурса
за
располагање
непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број
20/12) и чл. 36. и 87. Статута Општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“, број 4/17), Скупштина општине
Градишка на сједници одржаној 29.03.2018.
године, доноси
ОДЛУКУ
o продаји неизграђеног грађевинског
земљишта у оквиру Регулационог плана
''Агроиндустријска зона Нова Топола''
Привредном друштву „ELLA TEXTILE“
д.о.о. Градишка, Нова Топола
I
Привредном друштву „ELLA TEXTILE“
д.о.о. Градишка, Нова Топола продаје се

8

Број 5/18

страна 9

„Службени гласник општине Градишка“

неизграђено грађевинско земљиште у оквиру
Регулационог плана „Агроиндустријска зона
Нова Топола“ са уписаним правом
власништва Општине Градишка са 1/1
дијела, као најповољнијем купцу утврђеном
у поступку усменог јавног надметања
(лицитације), означено као:
- Катастарска парцела број 395/24, површине
16299 m2 и к.ч. бр. 395/25, површине 38 m2 ,
уписане 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 вишенамјенских хала по
цијени од 1KM/m².
II
О продаји некретнина из тачке I ове одлуке,
након
прибављеног
мишљења
Правобранилаштва
Републике Српске,
закључиће се купопродајни уговор између
Општине Градишка и Привредног друштва
„ELLA TEXTILE“ д.о.о. Градишка, Нова
Топола , којима ће се регулисати сва
међусобна права и обавезе између уговорних
страна.
III
Овлашћује се Начелник општине да у име
Општине закључи уговор о продаји
земљишта из тачке I ове одлуке.

Градишка на сједници одржаној 29.03.2018.
године, доноси
ОДЛУКУ
o продаји неизграђеног грађевинског
земљишта у оквиру Регулационог плана
''Агроиндустријска зона Нова Топола''
Друштву са ограниченом одговорношћу
за грађевинарство и промет „МАРКОВИЋ
ИНВЕСТ - Р.М.“ Лакташи
I
Друштву са ограниченом одговорношћу за
грађевинарство и промет „МАРКОВИЋ
ИНВЕСТ - Р.М.“ Лакташи продаје се
неизграђено грађевинско земљиште у оквиру
Регулационог плана „Агроиндустријска зона
Нова Топола“ са уписаним правом
власништва Општине Градишка са 1/1
дијела, као најповољнијем купцу утврђеном
у поступку усменог јавног надметања
(лицитације), означено као:
- Катастарска парцела број 405/79, површине
2197 m2, уписана у лист непокре-тности број
846 к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, што
одговара упису у зк. ул. број 187 к.о. Нова
Топола, ради изградње пословног објекта
намијењеног комерцијалној дјелатности по
цијени од 50,00 KM/m².

II
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Градишка''.
Број: 01-022-148/18
Датум: 29.03.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.

На основу члана 348. став 1. Закона о
стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11
и 60/15), члана 4. Правилника о поступку
јавног
конкурса
за
располагање
непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број
20/12) и чл. 36. и 87. Статута општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка'' број 4/17), Скупштина општине

О продаји некретнина из тачке I ове одлуке,
након
прибављеног
мишљења
Правобранилаштва
Републике Српске,
закључиће се купопродајни уговор између
Општине
Градишка
и
Друштва
са
ограниченом
одговорношћу
за
грађевинарство и промет „МАРКОВИЋ
ИНВЕСТ - Р.М.“ Лакташи, којима ће се
регулисати сва међусобна права и обавезе
између уговорних страна.
III
Овлашћује се Начелник општине да у име
Општине закључи уговор о продаји
земљишта из тачке I ове одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Градишка''.
Број: 01-022-149/18
Датум: 29.03.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
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На основу чл. 18. и 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16), а у вези са чланом 2.
Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Српске“, број 75/04 и
78/11) и чл. 15. и 36. Статута oпштине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“, број 4/17), Скупштина општине
Градишка на сједници одржаној дана
29.03.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о издвајању средстава за повећање
основног капитала Јавног предузећа
Спортски центар „Servitium“ Градишка
I
Издвајају се средства у износу од
1.200.000,00 КМ уплаћена из Буџета
општине
Градишка Јавном предузећу
Спортски центар „Servitium“ Градишка (у
даљем тексту: Предузеће) и усмјеравају у
повећање основног капитала Предузећа.
II
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у
„Службеном гласнику
општине Градишка.“
Број: 01-022-144/18
Датум: 29.03.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.

На основу члана 133. Статута општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“, број 4/17) и чл. 133. и 153.
Пословника о раду Скупштине општине
Градишка
(„Службени гласник општине
Градишка“ број 6/17) а након разматрања
Нацрта Одлуке о измјенама и допунама
Одлуке
о
уређењу
простора
и
грађевинском
земљишту,
Скупштина
општине Градишка на 14. редовној сједници
одржаној 29.03.2018. године донијела је
сљедеће:

страна

ЗАКЉУЧКЕ
1. Утврђује се Нацрт Одлуке о измјенама и
допунама Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту.
2. Нацрт Одлуке из претходне тачке упућује
се на јавну расправу у трајању од 15 дана од
дана утврђивања нацрта.
3. За провођење јавне расправе задужује се
Начелник општине Градишка.
Број: 01-013-32/18
Датум: 29.03.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.

На основу члана 155. став (3) Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“ број 97/16) и
члана 87. Статута општине Градишка
(„Службени гласник општине Градишка“
број 4/17) Скупштина општине Градишка на
сједници одржаној дана 29.03.2018. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење
јавног конкурса за избор предсједника и
чланова Одбора за жалбе општине
Градишка
1. Именује се Комисија за спровођење
јавног конкурса за избор предсједника и
чланова Одбора за жалбе општине Градишка
у саставу:
1) Владо Сладојевић, службеник,
предсједник,
2) Драган Ђаковић, службеник, члан,
3) Жељко Дамјановић, листа стручњака,
члан,
4) Ведран Чегрљ, листа стручњака, члан
и
5) Ранка Перић Ромић, листа стручњака,
члан.
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2. Комисија има задатак да размотри
приспјеле пријаве на конкурс, утврди који
кандидати испуњавају услове конкурса,
обави интервју са кандидатима и утврди
редосљед кандидата на основу стручних
способности.
3. Административно-техничке послове, за
потребе Комисије, обављаће Самостални
стручни
сарадник
за
радне односе
Општинске управе општине Градишка.
4. Комисија престаје са радом даном избора
кандидата на упражњену позицију.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Број: 01-111-65/18
Датум: 29.03.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.

На основу члана 43. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и
члана 87. Статута општине Градишка
(„Службени гласник општине Градишка“
број 4/17) Скупштина општине Градишка на
сједници одржаној 29.03.2018. године, д о н о
си
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за праћење израде
измјене дијела Урбанистичког плана
Градишке 2005-2020. године
1. Именује се Савјет за праћење израде
измјене
дијела
Урбанистичког
плана
Градишке 2005-2020. године (у даљем
тексту: Савјет) у саставу:
1. Сребренка Торбица, предсједник
2. Никола Крагуљ, члан
3. Зденко Драгичевић, члан
4. Сандро Зеничанин, члан
5. Мишо Чагљевић, члан
2. Задатак Савјета из претходне тачке је да
прати израду измјене дијела Урбанистичког
плана Градишка 2005-2020. године и заузима
стручне ставове према питањима општег,
привредног и просторног развоја Општине и
подручја обухвата планског акта, као и
стручне ставове у погледу рационалности и

страна 11

квалитета предложених планских рјешења,
усклађености
са
просторно-планском
документацијом вишег реда, те усклађености
са Законом о уређењу простора и грађењу и
подзаконским актима.
3. Мандат Комисије траје до окончавања
поступка
доношења
измјене
дијела
Урбанистичког плана Градишка 2005-2020.
године.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику општине Градишка.
Број: 01-111-62/18
Датум: 29.03.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.

На основу члана 43. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и
члана 87. Статута општине Градишка
(„Службени гласник општине Градишка“
број 4/17) Скупштина општине Градишка на
сједници одржаној 29.03.2018. године, д о н о
си
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за праћење израде
измјене дијела Регулационог плана
подручја зона 1,4 и 5 – западни дио градске
зоне Градишка - „Градишка-запад“
1. Именује се Савјет за праћење израде
измјене дијела Регулационог плана подручја
зона 1,4 и 5 – западни дио градске зоне
Градишка – „Градишка-запад“ (у даљем
тексту: Савјет) у саставу:
1. Сребренка Торбица, предсједник
2. Никола Крагуљ, члан
3. Мишо Чагљевић, члан
4. Зденко Драгичевић,члан
5. Сандро Зеничанин, члан
2. Задатак Савјета из претходне тачке је да
прати израду измјене дијела Регулационог
плана подручја зона 1, 4, и 5 градске зоне
Градишка – „Градишка-запад“ и заузима
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стручне ставове према питањима општег,
привредног и просторног развоја Општине и
подручја обухвата планског акта, као и
стручне ставове у погледу рационалности и
квалитета предложених планских рјешења,
усклађености
са
просторно-планском
документацијом вишег реда, те усклађености
са Законом о уређењу простора и грађењу и
подзаконским актима.
3. Мандат Комисије траје до окончавања
поступка
доношења
измјене
дијела
Регулационог плана подручја зона 1,4 и 5 –
западни дио градске зоне Градишка –
„Градишка-запад“.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику општине Градишка.
Број: 01-111-61/18
Датум: 29.03.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.

На основу члана 43. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и
члана 87. Статута општине Градишка
(„Службени гласник општине Градишка“
број: 4/17) Скупштина општине Градишка на
сједници одржаној 29.03.2018. године, д о н о
си
РЈЕШЕЊЕ
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просторно-планском документацијом вишег
реда, те усклађености са Законом о уређењу
простора и грађењу и подзаконским актима.
3. Мандат Комисије траје до окончања
поступка доношења измјене предметног
Регулационог плана.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику општине Градишка
Број: 01-111-63/18
Датум: 29.03.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), чл. 55. и 56. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“ број 97/16) и чл.
36. и 87. Статута општине Градишка
(„Службени гласник општине Градишка“
број 4/17) Скупштина општине Градишка на
сједници одржаној дана 29.03.2018. године д
о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу Начелника Одјељења за
економски развој у Општинској управи
општине Градишка

о именовању Савјета за праћење израде
Регулационог плана „Стадион“

1. Игор Марчета из Бања Луке, разрјешава
се дужности Начелника Одјељења за
економски развој у Општинској управи
општине Градишка.

1. Именује се Савјет за праћење израде
Регулационог плана „Стадион“ (у даљем
тексту: Савјет) у саставу:

2. Разрјешење из претходне тачке се врши
због укидања радног мјеста Начелника
Одјељења за економски развој.

1. Сребренка Торбица, предсједник
2. Младен Ковјанић, члан
3. Милан Хрвачевић, члан
2. Задатак Савјета из претходне тачке је да
прати израду Регулационог плана „Стадион“
и заузима стручне ставове према питањима
општег, привредног и просторног развоја
Општине и подручја обухвата планског акта,
као и стручне ставове у погледу
рационалности и квалитета предложених
планских
рјешења,
усклађености
са

3. За извршење Рјешења задужује се
Начелник општине.
4. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Градишка“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Игор
Марчета
је
Рјешењем
Скупштине општине Градишка именован на
дужност Начелника Одјељења за економски
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развој на период трајања мандата Скупштине
општине. Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних
мјеста у Општинској управи општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“, број 2/18) није прописано радно
мјесто „Начелник Одјељења за економски
развој“.
На основу наведеног примјеном члана
55. став (3) тачка 4) Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе, рјешено је као у
диспозитиву.
Правна поука:
Против овог рјешења именовани може
изјавити жалбу Одбору за жалбе општине
Градишка у року од 15 дана од дана пријема
рјешења.
Број: 01-111-64/18
Датум: 29.03.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.

На основу члана 2. став (1) Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16 и 78/11), члана 39. став (1)
тачка 34) и члана 82. став (2) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), у складу са
Законом
о
привредним
друштвима
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), чл. 15.
и 16. Статута Јавног предузећа Спортски
центар „Servitium" Градишка („Службени
гласник општине Градишка“, број 1/11) и чл.
36. и
87. Статута општине Градишка
(„Службени гласник општине Градишка“,
број 4/17) Скупштина општине Градишка у
функцији Скупштине Јавног предузећа
Спортски центар „Servitium" Градишка, на
сједници одржаној дана 29.03.2018. године
донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о организовању и
усклађивању аката Јавног предузећа
Спортски центар „Servitium" Градишка
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Члан 1.
У Одлуци о организовању и усклађивању
аката Јавног предузећа Спортски центар
„Servitium" Градишка број: 01-023-4/11 од 23.
02. 2011. године
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 1/11) члан 7. се
мијења и гласи:
„Основни капитал
Јавног предузећа
Спортски центар „Servitium" Градишка је
3.872.390 КМ у новцу уплаћено и уписано.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику
општине Градишка.“
Број:01-022-142/18
Датум: 29.03.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.

На основу члана 5.
Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Српске”, бр. 97/16 и 78/11), чл. 15. и 16.
Статута Јавног предузећа Спортски центар
„Servitium" Градишка („Службени гласник
општине Градишка“, број 1/11) и чл. 36. и
87. Статута општине Градишка („Службени
гласник општине Градишка“, број 4/17)
Скупштина општине Градишка у функцији
Скупштине Јавног предузећа Спортски
центар „Servitium" Градишка, на сједници
одржаној дана 29.03.2018. године донијела
је
СТАТУТАРНУ О Д Л У К У
о измјени Сатута Јавног предузећа
Спортски центар „Servitium" Градишка
Члан 1.
У Статуту Јавног предузећа Спортски центар
„Servitium" Градишка број:01-022-31/11 од
23. 02. 2011. године („Службени гласник
општине Градишка“, број 1/11) члан 13. се
мијења и гласи:
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„(1) Основни капитал
Јавног предузећа
Спортски центар „Servitium" Градишка је
3.872.390 КМ у новцу уплаћено и уписано.
(2) Повећање и смањење основног капитала
врши се у случајевима и на начин прописан
законом.“

страна

(2) Уплата новчаних средстава у износу од
1.200.000,00 КМ, на рачун Јавног предузећа
Спортски центар „Servitium“ Градишка од
стране оснивача на дан 13.11.2012. године
представља повећање основног капитала из
претходног става.

Члан 2.

III

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

Укупна вриједност основног капитала Јавног
предузећа Спортски центар
„Servitium''
Градишка , након повећања, износи
3.872.390,00 КМ.

Број: 01-022-143/18
Датум: 29.03.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.

На основу чл. 13.,15. и 16. Статута Јавног
предузећа Спортски центар „Servitium“
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“, број 1/11), а у вези са чланом 5.
Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Српске“, број 75/04 и
78/11) и чл. 15. и 36. Статута Општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“, број 4/17), Скупштина општине
Градишка, у функцији Скупштине Јавног
предузећа Спортски центар „Servitium“
Градишка, на сједници одржаној дана
29.03.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о повећању основног капитала Јавног
предузећа Спортски центар
„Servitium” Градишка
I
Овом одлуком Скупштина општине
Градишка у функцији Скупштине Јавног
предузећа Спортски центар „Servitium“
Градишка повећава основни капитал Јавног
предузећа Спортски центар „Servitium''
Градишка.
II
(1) Основни капитал Јавног предузећа
Спортски центар „Servitium'' Градишка се
повећава у износу од 1.200.000,00 КМ, у
новцу, уписан и уплаћен.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у
''Службеном гласнику
општине Градишка''.
Број: 01-022-145/18
Датум: 29.03.2018. године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић с.р.
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_______________________________________
____________________________________
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

На основу члана 82. став (3) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16) и члана 88.
Статута Општине Градишка (''Службени
гласник општине Градишка'', број 4/17),
Начелник општине д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о субвенционирању превоза ученика
основних и средњих школа с подручја
Општине Градишка
Члан 1.
Овим правилником утврђују се
критеријуми за субвенционирање превоза
ученика средњих школа и ученика основних
школа (дјеце са посебним потребама) који
имају пребивалиште на подручју Општине
Градишка.
Члан 2.
Право на субвенционирање превоза имају
ученици који свакодневно путују од мјеста
становања до школе, уколико удаљеност од
мјеста становања ученика до школе износи
четири и више километара.
Члан 3.

Захтјев за субвенцију превоза се подноси
Одјељењу за друштвене дјелатностиопштине
Градишка за текућу школску годину.
Субвенција се плаћа превознику на основу
испостављене мјесечне фактуре, списка
ученика који су користили превоз за мјесец за
који се фактура испоставља, са наведеним
релацијама на којима су ученици путовали,
пуне цијене мјесечне карте, постотка који
субвенционише
Општина и цијене
субвенционисане мјесечне карте, за текућу
школску годину.
Члан 4.
Општина
Градишка
у
цјелости
субвенционира превоз ученика сљедећих
категорија:
-

дјеци ратних војни инвалида од I до IV
категорије као и дјеци умрлих ратних
војних инвалида,
дјеци са посебним потребама,
дјеци без оба родитеља,
за свако треће и слиједеће дијетепутник из породице са троје или више
дјеце.

Захтјеви ученика који не припадају
наведеним категоријама цијениће се према
приложеној документацији којом се доказује
постојање услова за остваривање права на
субвенционирање превоза.

Право на субвенцију превоза имају ученици
који испуњаваји сљедеће опште услове:

За ученике који се налазе у стању социјалне
потребе и ученике без једног родитеља
максималан износ субвенције износи 75%.

да је пребивалиште ученика на подручју
Општине Градишка,
да је ученик редовно уписан у одређени
разред средње школе на подручју
Општине Градишка,
да се ради о ученику са посебним
потребама уколико похађа основну
школу на подручју Општине Градишка,
да ученик редовно путује из мјеста
становања до школе и враћа се кући,
користећи притом средства јавног
превоза,
да се ради о ученику из социјално
угрожених породица,
да се налази у тешкој материјалној
ситуацији,
да ученик не остварује право на
бесплатан превоз по некој другој
основи.

За ученике који се налазе у тешкој
материјалној ситуацији максималан износ
субвенције износи 50%

-

-

Члан 5.
Одјељење
за
друштвене
дјелатности
сачињава списак ученика који испуњавају
услове за субвенционирање превоза у три
примјерка.
Списак потписује
општине.

и

овјерава

Начелник

Један примјерак списка општина доставља
превозницима, а други примјерак остаје
општини за архиву. Трећи примјерак списка
задржава
Одјељење
за
друштвене
дјелатности за своје потреба.
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За ученике са посебним потребама који
похађају основну школу на подручју
Општине Градишка управа школе сачињава
списак у три примјерка.
Списак потписује и овјерава директор школе.
Управа школе доставља списак ученика
Одјељењу
за
друштвене
дјелатности
Општинске управе општине Градишка на
одобрење и овјеру.
Два овјерена списка добија школа, од којих
један списак школа доставља превознику, а
други остаје школи за њену архиву. Трећи
примјерак списка задржава одјељење за
друштвене дјелатности за своје потребе.
Члан 6.
Исплату субвенција обавља одјељење за
финансије општине Градишка.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Градишка“.
Члан 8.
Ступањем на снагу овог правилника престаје
да важи Правилник о субвенционирању
превоза ученика основних и средњих школа
са подручја Општине Градишка („Службени
гласник општине Градишка“, број: 6/12).
Број:02-022-135/18
Датум: 29.03.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 82. став (3) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16) и члана88.
Статута Општине Градишка (''Службени
гласник општине Градишка'', број 4/17),
Начелник општине д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о измјени Правилника о додјели
једнократне новчане помоћи за обављање
асистиране репродукције-вантјелесне
оплодње

страна
Члан 1.

У Правилнику о додјели једнократне новчане
помоћи
за
обављање
асистиране
репродукције-вантјелесне
оплодње
(„Службени гласник општине Градишка“,
број: 3/14) члан 9. мијења се и гласи:
„Члан 9.
Подноситељица захтјева којој су одобрена
финансијска средства, дужна је Одјељењу за
друштвене дјелатности Општинске управе
општине Градишка доставити извјештај и
доказе о намјенском утрошку ових средстава
( уплатница, признаница или други докази), у
року од 12 мјесеци од извршене уплате. У
супротном, обавезна је да добијена средства
врати у року од осам дана по пријему
опомене од Комисије.“
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Градишка“.
Број:02-022-136/18
Датум: 29.03.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу чл. 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'' број 97/16) и чл. 68. и 88. Статута
Општине Градишка (''Службени гласник
општине Градишка'',број 4/17), Начелник
општине Градишка д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о допуни Правилника о коришћењу
средстава која се признају као трошкови
репрезентације
Члан 1.
У Правилнику о коришћењу средстава која
се признају као трошкови репрезентације
(„Службени гласник општине Градишка“,
број 12/13) у члану 2. послије става 2. додају
се ставови 3. и 4., који гласе:
„(3) Начелник општине доноси годишњи
програм манифестација од значаја за
општину Градишка.
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(4) По истеку буџетске године Служба
начелника општине, најкасније до краја
јануара наредне године, подноси писани
Извјештај
о
реализацији
Програма
манифестација из става 3. овог члана“.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Градишка“.
Број: 02-022-133/18
Датум: 28. март 2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 82. став (3) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16), чл. 11. и 14
Закона о социјалној заштити („Службени
гласник Републике Српске“, број 37/12)и
члана88. Статута Општине Градишка
(''Службени гласник општине Градишка'',
број 4/17), Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ
о условима и начину додјеле једнократних
новчаних помоћи социјално угроженим
грађанима
Члан 1.

страна 17

Члан 4.
Под социјално угроженим особама из члана
3. ове одлуке сматрају се:
- особе тешког здравственог стања или
тешке повреде настале усљед несретног
случаја, што се доказује налазом и
мишљењем
одговарајућег
љекара
специјалисте. Максималан износ новчане
помоћи - 300,00 КМ;
- особе којима је потребна помоћ за
прибављање
љекарских
налаза
и
љекарски увјерења у циљу остваривања
права из области пензијско-инвалидске
заштите. Максималан износ новчане
помоћи - 200,00 КМ;
- особе које су претрпјеле материјалну
штету усљед елементарне непогоде.
Износ новчане помоћи зависи од висине
настале штете;
- особе припадници вишечланих породица
и самохрани родитељи за превазилажење
тешке
материјалне
ситуације.
Максималан износ новчане помоћи 300,00 КМ;
- особе,корисници минималне пензије, за
превазилажење
тешке
материјалне
ситуације. Максималан износ новчане
помоћи – 150,00 КМ;
- особама у свим ванредним и оправданим
случајевима када се на други начин не
може превазићи тешка материјална
ситуација. Износ новчане помоћи зависи
од оправданости сваког појединачног
захтјева. Максималан износ новчане
помоћи - 300,00 КМ.

Овом Одлуком утврђују се услови, начини и
критеријуми за додјелу једнократне новчане
помоћи социјално угроженим особамакоје
нису обухваћене „Програмом социјалне
заштите“.

Помоћ се остварује на темељу захтјева
корисника и документације којом се доказује
стање социјалне угрожености.

Члан 2.

Члан 6.

Средства за додјелу једнократних новчаних
помоћи утврђују се у Буџету општине
Градишка за сваку календарску годину.

Право на једнократну помоћ, у смислу ове
одлуке, не могу остварити лица која су
корисници било којег облика социјалне
заштите по Закону о социјалној заштити.

Члан 5.

Члан 3.
Корисници новчане помоћи могу бити
искључиво
социјално
угрожени
становници/породице са најмање три године
пријављеним пребивалиштем на подручју
Општине Градишка.

Члан 7.
Захтјев за остваривање помоћи се подноси
Одјељењу за друштвене дјелатности општине
Градишка.
Начелник општине Градишка на приједлог
Комисије одлучује о захтјевима за додјелу
једнократних новчаних помоћи на основу
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доказаности навода из захтјева.
Одјељење за друштвене дјелатности о одлуци
обавјештава подносиоца захтјева.
Члан 8.
Захтјеви се могу остваривати до износа
средстава која су за једнократне новчане
помоћи социјално угроженим грађанима
одобрена у Буџету Општине за поједину
буџетску годину.
Члан 9.

страна

Исплата средстава из претходног става врши
се на текући рачун родитеља новорођенчета,
а на основу Одлуке Начелника општине о
додјели гранта-подршка надалитету која се
доноси за сваки мјесец. Саставни дио Одлуке
о додјели гранта, чини извјештај Одјељења
за општу управу Општинске управе
Градишка о броју новорођенчади за дати
мјесец - списка новорођенчади и извода из
матичне књиге рођених за свако новорођенче
достављених од стране матичара Општинске
управе Градишка.
III

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

За извршење ове Одлуке задужује се Служба
начелника општине.

Члан 10.

IV

Ступањем на снагу ове одлуке предтаје да
важи Одлука о условима и начину додјеле
једнократних новчаних помоћи социјално
угроженим грађанима број: 02-022-54/2013 и
02-022-542/17.

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
доношења, а примјењиваће се од 01. јануара
2018. године и биће објављена у
„Службеномгласнику општине Градишка.

Број: 02-022-134/18
Датум: 29.03.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу чл. 59 и 82. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 88. Статута
општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“, број 4/17), Начелник
општине Градишка, д о н о с и
О Д Л У К У
о висини мјесечног износа
поклон честитке за новорођенче у 2018.
години
I
Утврђује се висина поклон честитке за
новорођенче у 2018. години у износу од
150,00
КМ
(словима:
стотинупедесетконвертибилнихмарака)
за
свако новорођенче једнократно.
II
Средства из претходне тачке исплаћују се из
Буџета општине Градишка за 2018. годину са
позиције 416100 - Подршка наталитету.

Број: 02-022-71/18
Дана: 08.02.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
Начелник општине Градишка на основу
члана 3.8
Изборног закона
Босне и
Херцеговине („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, бр, 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13,
7/14 и 31/16) и члана 4. Правилника о
вођењу и употреби Централног бирачког
списка („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број:32/16) и члана 88.
Статута општине Градишка („Службени
гласник општине Градишка“, број:4/17)
доноси
О Д Л У К У
о успостављању Центра за бирачки
списак
Члан 1.
Успоставља се Центар за бирачки списак (у
даљем тексту:ЦБС) у Општинској управи
Градишка, Одјељење за општу управу са

18

Број 5/18

„Службени гласник општине Градишка“

сједиштем у згради Општинске управе
Градишка, Видовданска 1А, канцеларија број
32.
Члан 2.
ЦБС опслужују два (2) службеника Златко
Трнинић и Миодраг Бабић у складу са
Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске
управе општине Градишка („Службени
гласник општине Градишка“,број:2/18) и
овлаштењима Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине.
Члан 3.
Послови и задаци ЦБС су:
- пружа техничку помоћ изборној комисији
основне изборне јединице 010Б Градишка у
одређивању бирачких мјеста на подручју
основне изборне јединице Градишка и
распоређује бираче по бирачким мјестима,
ажурира податке о бирачким мјестима и
промјенама бирачке опције у складу са
актима Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине, води евиденцију о свим
насељеним мјестима и и називима свих улица
на подручју општине и о свим промјенама
обавјештава општинску изборну комисију;
- прима захтјеве бирача за одређивање или
промјену
бирачке
опције
и
путем
одговарајућег програма врши
обраду
захтјева;
- прима захтјеве за промјену бирачке опције
бирача уписаних у извод из Централног
бирачког списка за гласање изван Босне и
Херцеговине, а ради се о бирачима која су се
вратила у земљу прије рока утврђеног за
закључење извода из Централног бирачког
списка;
- учествује у реализацији излагања извода из
привременог Централног бирачког списка;
- осигурава увид у извод из Централног
бирачког списака на подручју основне
изборне јединице 010Б Градишка;
- осигурава и друге податке за Централни
бирачки списак на који су утврђени актима
Централне изборне комисије Босне и
Xерцеговине;
- пружа техничку помоћ општинској
изборној комисији основне изборне јединице
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010Б Градишка у вези са захтјевима и
приговорима бирача који се одноесе на извод
из Централног бирачког списка;
- пружа техничку помоћ општинској
изборној комисији основне изборне јединице
010Б Градишка приликом именовања
бирачких одбора (помоћ при жребању, обуке
бирачких одбора);
- пружа техничку помоћ општинској
изборној комисији основне изборне јединице
010Б Градишка приликом провјере и
припреме бирачких мјеста за изборе;
- пружа техничку помоћ општинској
изборној комисији основне изборне јединице
010Б Градишка у кампањи обавјештавања
бирача о свим сегментима у вези са изборним
процесом и
- обавља и друге послове које одреди
Централна изборна комисија Босне и
Херцеговине и изборна комисија основне
изборне јединице 010Б Градишка.
Члан 4.
Одјељење за општу управу одговорно је за
рад ЦБС-а.
Члан 5.
Службеници ЦБС -а за свој рад одговарају
Начелнику општине и начелнику Одјељења
за општу управу.
Члан 6.
Изборна комисија основне изборне јединице
010Б Градишка има право извршити
контролу рада ЦБС у складу са овлаштењима
прописаним актима Централне изборне
комисије Босне и Херцеговине.
Члан 7.
ЦБС је обавезан подносити седмични
извјештај Централној изборној комисији
Босне и Херцеговине, путем изборне
комисије основне изборне јединице 010Б
Градишка.
Члан 8.
ЦБС води евиденцију поднесених захтјева и
приговора и друге документације и обавезан
је сву документацију и архиву чувати трајно.
Члан 9.
(1) Радно вријеме ЦБС је сваким радним
даном у времену од 7,30 до 15,30 часова.
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(2) Изузетно од одредби става (1) овог члана
у изборном периоду радно вријеме може се
наложити ЦБС да ради дуже од редовног
радног времена, као и да ради у нерадне дане.
Члан 10.
Ова одлука о успостављању Центра за
бирачки списак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Број: 02-031-1/18
Датум: 19. март 2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 88. Статута
општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“, број: 4/17), и
Правилника о начину и условима расподјеле
средстава за подршку развоју пољопривреде
за 2018. годину број: 02-33-19/18 од
06.03.2018. године, Начелник општине д о н
оси
РЈЕШЕЊЕ
1. Именује се Комисија за утврђивање
испуњености услова за додјелу средстава
из
Програма
подршке развоју
пољопривреде за 2018. годину (у даљем
тексту: Комисија) у саставу:
1. Тубин Зоран, предсједник
2. Сладојевић Предраг, члан и
3. Мисимовић Милутин, члан
2. Задатак Комисије је следећи:
- да утврђује и записнички констатује
испуњеност услова по захтјевима, које
поднесу физичка лица и други субјекти,
а у вези средстава која су предвиђена
Програмом подршке развоју пољопривреде
за 2018. годину.
3. Извршење овог рјешења је у надлежности
начелника Одјељења за привреду и
пољопривреду.
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4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Број: 02-111-41/18
Датум: 13.03.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16) и члана 88. Статута
општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“ број: 4/17), начелник
општине Градишка доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању тима за рад на пројекту
1) Овим Рјешењем именују се службеници
Општинске управе општине Градишка као
чланови тима за рад на пројекту SMILE –
First and last Mile Intermodal mobility in
congested urban areas of Adrion Region, како
слиједи:
1. Драгутин Ковачевић – вођа тима
2. Драгана Бјелић – члан
3. Драгана Илић – члан
4. Данијела Милетић – члан
5. Александар Бакић – члан
6. Марко Балта – члан
7. Наташа Голић – члан.
2) Носилац пројекта је Регионални развојни
центар Копар, а Општина Градишка је у
својству партнера;
3) Именовани ће на горе наведеном пројекту
радити 22 мјесеца, рачунајући од дана
имплементације пројекта;
4) Именовани из тачке 1) овог Рјешења су
дужни да додјељене послове обављају
стручно, савјесно и квалитетно, те да о
обављеном послу извјештавају Начелника.
5) Ступањем на снагу овог Рјешења престаје
да важи Рјешење број: 02-111-30/18 од
01.03.2018. године.
6) Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Број: 02-111-39/18
Датум: 14.03.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16) и члана 88. Статута
општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“ број: 4/17), начелник
општине Градишка доноси:

о именовању Редакцијског одбора за
израду Монографије погинулих бораца
Одбрамбено-отаџбинског рата са
подручја општине Градишка

РЈЕШЕЊЕ

I

о именовању тима за рад на пројекту

Именује се Редакцијски одбор за израду
Монографије погинулих бораца Одбрамбеноотаџбинског рата са подручја општине
Градишка (у даљем тексту: Редакцијски
одбор) у саставу:

1) Овим Рјешењем именују се службеници
Општинске управе општине Градишка као
чланови тима за рад на пројекту BEGIN –
Boost
Environmental
Guardianship
for
Inclusion, како слиједи:
7. Драгутин Ковачевић – вођа тима
8. Драгана Бјелић – члан
9. Драгана Илић – члан
10. Данијела Милетић – члан
11. Александар Бакић – члан
12. Марко Балта – члан
7. Наташа Голић – члан.
2) Носилац пројекта је Регионална развојна
агенција д.о.о. Нова Горица, а Општина
Градишка је у својству партнера;
3) Именовани ће на горе наведеном пројекту
радити 18 мјесеци, рачунајући од дана
имплементације пројекта;
4) Именовани из тачке 1) овог Рјешења су
дужни да додјељене послове обављају
стручно, савјесно и квалитетно, те да о
обављеном послу извјештавају Начелника.
5) Ступањем на снагу овог Рјешења престаје
да важи Рјешење број: 02-111-31/18 од
01.03.2018. године.
6) Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Број: 02-111-40/18
Датум: 14.03.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 59. и члана 82. став 3.
Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број 97/16) и
члана 88. Статута општине Градишка
(„Службени гласник општине Градишка“,
број 4/17), Начелник општине Градишка
доноси

РЈЕШЕЊЕ

1. Слободан Борјановић
2. Гојко Вујановић
3. Милан Ђурђевић
4. Недјељко Нинковић
5. Радомир Пјанић
II
Чланови Редакцијског одбора се именују од
чланова Одбора за израду Монографије
погинулим
борцима
Одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске који је
именован рјешењем 07.03.2018. године.
III
О извршењу овог рјешења стараће се Служба
начелника.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику општине Градишка".
Број: 02-111-34/18
Датум: 14.03.2018.
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број 97/16), члана 88. Статута општине
Градишка
(“Службени
гласник
општине
Градишка”, број 4/17) и члана 4. став (2)
Правилника о критеријумима, начину и поступку
расподјеле
средстава
организацијама
и
дјелатностима у области кулуре (“Службени
гласник општине Градишка”, број 2/15),
Начелник општине д о н о с и
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за одабир
пројеката из области културе за 2018.
годину
1. Именује се Комисија за одабир пројеката
из области културе за 2018. годину (у даљем
тексту: Комисија) у саставу:
-

Славко Мекињић - Одјељење за
друштвене дјелатности, предсједник

-

Иван Раденовић - Одјељење
друштвене дјелатности, члан и

за

- Душица Башкало - Савјет за образовање
и културу, члан.

Тим енергетске ефикасности општине
Градишка оснива се као стално савјетодавно
тијело општине Градишка и представља
облик редовног дијалога представника
општинске управе са представницима јавних
институција и других предузећа, домаћим и
међународним
стручњацима
и
представницима грађана о свим важним
питањима која се односе на управљање
енергијом, заштиту животне средине и
унапређење енергетске ефикасности.
II

У раду Комисије, без права изјашњавања,
могу учествовати стручна лица из области у
коју се пројекат убраја.

Именује се Тим енергетске ефикасности
општине Градишка у сљедећем саставу:

2. Задатак Комисије је да изврши одабир и
вредновање програма за финансирање
средствима буџета општине Градишка и
сачини приједлог одлуке о расподјели
средстава
коју
предлаже
Начелнику
општине. О свом раду Комисија води
записник.

1. Санела Бабић, координатор за
управљање енергијом
и
заштиту
животне средине / енергетски менаџер
Општине;

3. Задатак из тачке 2. Рјешења Комисија је
дужна обавити у року од 15 дана од дана
затварања Конкурса.
4. О извршењу овог рјешења стараће се
Одјељење за друштвене дјелатности.
5. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику
општине Градишка“.
Број: 02-111-43/18
Датум: 15.03.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 68. и 88. Статута
општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка “, број 4/17) Начелник
општине, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Тима енергетске
ефикасности општине Градишка

2. Владимир Грабеж, сарадник за
техничко
моделирање
развојних
пројеката управљања енергијом и
3. Сузана Јовић, сарадник за интерне
енергетске
прегледе
грађевинских
објеката на подручју општине Градишка.
III
Тим је задужен за реализацију програма
енергетског
менаџмента
у
општини
Градишка, започетог у складу са пројектом
''Консултације за енергетску ефикасност у
БиХ'' ГИЗ међународне организације, те за
примјену Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник РС”, број 40/13)
и Закона о енергетској ефикасности
(„Службени гласник РС”, број 59/13) у
домену који се односи на вршења
енергетских прегледа објеката за потребе
Општинске управе Градишка.
IV
Чланови Тима енергетске ефикасности
општине Градишка се именују на период од
четири године.
V
Овим Рјешењем се стављају ван снаге
Рјешење број 02-012-1/15 од 12.01.2015.
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године и Рјешење
02.12.2015. године.

02-012-1-9/15

од

VI
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном
гласнику општине Градишка”.
Број: 02-111-46/18
Датум: 16.03.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 58. став (1) Закона о
социјалној заштити („Службени гласник
Републике Српске“, број 37/12 и 90/16),
члана 16. став (1) Правилника о процјени
потреба и усмјеравању дјеце и омладине са
сметњама у развоју („Службени гласник
Републике Српске“, број 117/12и 16/18),
члана 82.став (3) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), и члана 88 Статута
општине Градишка („Службени гласник
општине Градишка“, број 4/17), Начелник
општине Градишка, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
o именовању првостепене стручне
Комисије за процјену потреба и
усмјеравање дјеце и омладине са
сметњама у развоју

утврђено смањење или губитак способности
у извршавању појединих активности, са
циљем одлучивања о праву на подршку у
изједначавању могућности дјеце и омладине
са сметњама у развоју и усмјеравања у
образовању.
III
Радом Комисије руководи предсједник у
складу са пословником о раду. Предсједник
комисије на основу процјене сваког члана
стручне комисије и усаглашених ставова
свих чланова попуњава Бартелов тест. На
основу појединачне процјене сваког члана
комисије и усаглашених ставова свих
чланова,предсједник првостепене стручне
комисије саставља заједнички налаз и
мишљење.
Комисија на првој конституирајућој сједници
бира Предсједника комисије и доноси
Пословник о раду.
IV
Сваки члан Комисије је дужан да се током
процјене потреба и усмјеравања дјеце и
омладине са сметњама у развоју придржава
закона и подзаконских аката из своје
области, као и стандарда и правила струке.
Комисија је дужна да током процјене
користи Бартелов тест. Бартелов тест
попуњава
предсједник
комисије
на
прописаном обрасцу на основу појединачне
процјене сваког члана стручне комисије и
усаглашених ставова свих чланова.
V

I
Именује се првостепена стручна Комисија за
процјену потреба и усмјеравање дјеце и
омладине са сметњама у развоју (у даљем
тексту: Комисија) у саставу:
1. Др Анка Грабовић специјалиста педијатар,
2. Мирјана Кесић дипломирани педагог,
3. Светлана Бакић дипломирани психолог,
4. Душка Котур дипломирани дефектолог
олигофренолог и
5. Дијана Лучар дипломирани социјални
радник.
II
Комисија утврђује потребе за сталном или
привременом помоћи и његом другог лица и
врши
процјену
могућности
за
оспособљавање за рад у струци, односно
наставак школовања дјеце код којих је

Кандидате
за
процјену
потреба
и
усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у
развоју центар за социјални рад упућује по
приједлогу родитеља или старатеља или по
службеној дужности на терет центра без
накнаде трошкова за рад Комисије.
VI
Послове координације рада Комисије врши
Координатор комисије. Под пословима
координације подразумјевају се следећи
послови: административни, стручни и
послови координације између чланова
стручне комисије и лица у поступку процјене
потреба и усмјеравањa дјеце и омладине са
сметњама у развоју. Координатор комисије
на сједници комисије води записник о раду
Комисије.
Координатора комисије именује директор ЈУ
„Центар за социјални рад“ Градишка из реда
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запослениху у центру за социјални рад .
Координатор комисије послове координације
обавља у току редовног радног времена.
Учешће Координатора у раду Комисије које
се у принципу одржавају ван радног времена
центра за социјални рад обезбјеђује се путем
прерасподјеле радног времена.

испред УНДП-а и предсједницима савјета
наведених мјесних заједница.

VII

Број: 02-111-51/18
Датум: 28. 03. 2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
На основу члана
88. Статута општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“, број 4/17) Начелник општине
Градишка д о н о с и

Накнада за рад у Комисији се по једном
прегледаном кандидату одређује у износу од
15,00 КМ за Предсједника комисије и 10,00
КМ за члана Комисије.
VIII
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Градишка“. Ступањем на снагу овог
Рјешења ставља се ван снаге Рјешење о
именовању првостепене стручне Комисије за
процјену потреба и усмјеравање дјеце и
омладине са сметњама у развоју број: 02-111116/17 од 08.05.2017.године.
Број: 02-111- 48/18
Дана: 27.03.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 88.
Статута општине
Градишка („Службени гласник општине
Градишка“, број 4/17) Начелник општине
Градишка д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању службеника за надзор

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

РЈЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за утврђивање
стања у друштвеним домовима и мјесним
канцеларијама на
подручју општине Градишка
1. Образује се Комисија за утврђивање стања
у друштвеним домовима и мјесним
канцеларијама
на
подручју
општине
Градишка (у даљем тексту: Комисија) у
саставу:
1) Ведран Кнежевић, предсједник,
2) Свјетлана Ђаковић, члан,
3) Радислав Мартић, члан,
4) Савка Попић, члан и
5) Миодраг Бабић члан.
2. Задатак Комисије је да утврди стање у
друштвеним

домовима

и

мјесним

канцеларијама по мјесним заједницама на
1. Владимир Грабеж, дипл. инж. архитектуре,
службеник у Одјељењу за просторно уређење
и грађење, именује се за лице овлашћено за
надзор над извођењем радова који се
извршавају кроз пројекат „Јачање улоге
мјесних заједница у Б и Х“ које финасира
УНДП и општина Градишка, а извођач
радова је „Зидарт“ д.о.о. Мркоњић Град.
2. Именовани ће испред општине Градишка
вршити надзор над извођењем радова у
мјесним заједницама: Горњи Подградци,
Дубраве, Кочићево и Орахова и то
заједнички са надзорним органом одређеним

подручју општине Градишка.
3. Задатак из тачке 2. Комисија је дужна
извршити у року од 15 дана и о истом
сачинити записник у који ће уписати:
катастарске ознаке некретнине, површине
земљишта, површине изграђених објеката,
стање у објектима (ентеријер и екстеријер) и
приједлог грађевинских и занатских радова
који би требало извршити односно предмјер
трошкова улагања у поменуте објекте да би
исти служили својој сврхи). Комисија ће у
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и податке из 2011.

године када је вршено утврђивање стања
наведених објеката. Комисији ће у раду
помагати запослени у мјесним канцеларијама
и предсједници савјета мјесних заједница.
4. Ступањем на снагу овог рјешења престаје
да важи Рјешење број: 02-111-36 /18 од 18.
03.2018. године.
5. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Градишка“.
Број: 02-111- 47/18
Дана: 23. марта 2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 10. и 11.
Одлуке о
извршењу Ребаланса буџета општине
Градишка за 2017. годину („Службени
гласник општине Градишка“, број 11/17) и
члана 88. Статута општине Градишка
(„Службени гласник општине Градишка“,
број 04/17), Начелник Општине Градишка,
донио је
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Остали
буџетски корисници (0815016 Техничка
школа)
- са позиције 412400 Расходи за
материјал за посебне намјене износ од
63,00 КМ
- на позицију 631100 Издаци по основу
пореза на додату вриједност износ од
63,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.

Oбразложење
ЈУ “Техничка школа“ Градишка, обратила се
захтјевом за реалокацијуом новчаних
средстава, број 1392/17 од 29.12.2017.
године.
Због недовољно планираних средстава у
износу од 63,00 КМ на конту 631100 Издаци
по основу пореза на додату вриједност, врши
се реалокација средстава са конта 412300
Расходи за режијски материјал.
Број: 02-400-94/17
Датум: 29.12.2017. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Ребаланса буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 11/17) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Општинска
управа
општине Градишка (0008120
Служба начелника општине)
- са позиције 513100 Издаци за
прибављање земљишта износ од 100,00
КМ
- на позицију 416100 Дознаке за текуће
помоћи појединцима износ од 100,00
КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
Због недовољно планираних средстава у
износу од 100,00 КМ на конту 416100
Дознаке за текуће помоћи појединцима, врши
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се реалокација средстава са конта 513100
Издаци за прибављање земљишта.
Број: 02-400-1/18
Датум: 12.01.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Ребаланса буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 11/17) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е

страна

На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Ребаланса буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 11/17) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Остали
буџетски
корисници
(0008920
Туристичка организација)

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Општинска
управа
општине Градишка (0008190
Остала буџетска потрошња)
- са позиције 628100 Издаци за отплату
дугова према јединица власти износ од
2.700,00 КМ
- на позицију 412900
Остали
непоменути расходи износ од 2.700,00
КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
Због недовољно планираних средстава у
износу од 2.700,00 КМ на конту 412900
Остали непоменути расходи, врши се
реалокација средстава са конта 628100
Издаци за отплату дугова према јединица
власти.
Број: 02-400-2/18
Датум: 15.01.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

-

са позиције 411100 Расходи за
бруто плате износ од 4,92 КМ
на позицију 487200 Трансфери
ентитету износ од 4,92 КМ.

2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
ЈУ “Туристичка организација“, обратила се
захтјевом
за
реалокацијом
новчаних
средстава, број 8/17 од 11.01.2018. године.
Законом о фонду солидарности (“Службени
гласник РС“, број 100/17), члан 6.,
дефинисано је да се ова средства планирају
на конту 487000 трансфери између
различитих јединица власти. У циљу
исправног евидентирања трошкова врши се
реалокација средстава са конта 411100
Расходи за бруто плате на конто 487200
Трансфери ентитету.
Број: 02-400-3/18
Датум: 15.01.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

26

Број 5/18

„Службени гласник општине Градишка“

страна 27

На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Ребаланса буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 11/17) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е

општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину

1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру
оперативне
јединице
Остали
буџетски корисници
(орг. код 0815017
Средња стручна и техничка школа)
- са позиције 511200 Издаци за
инвестиционо
одржавање,
реконструкцију и адаптацију
зграда и објеката износ од
6.400,00 КМ

1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Општинска
управа
општине Градишка (0008140
Одјељење за финансије)
- са позиције 411200 Расходи за
бруто накнаде трошкова и
осталих
личних
примања
запослених износ од 570,00
КМ
- на позицију 487200 Трансфери
ентитету износ од 570,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
Законом о фонду солидарности (“Службени
гласник РС“, број 100/17), члан 6.,
дефинисано је да се ова средства планирају
на
конту
487000-Трансфери
између
различитих јединица власти. У циљу
исправног евидентирања трошкова, врши се
реалокација средстава са конта 411200
Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих личних примања на конто 487200
Трансфери ентитету.
Број: 02-400-4/18
Датум: 15.01.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Ребаланса буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 11/17) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину

-

-

-

на позицију 412700 Расходи за
стручне услуге износ 300,00
КМ
на позицију 412200 Расходи по
основу
утрошка
енергије,
комуналних,
комуник.
и
транспортних услуга износ
5.900,00 КМ и
на позицију 412900 Остали
непоменути расходи (стручно
усавршавање
запослених,
бруто нак.ван радног односа,
репрез., и др.) износ од 200,00
КМ.

2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
ЈУ “Средња стручна и техничка школа“,
обратила се захтјевом за реалокацијом
новчаних средстава, број
18/17
од
31.12.2017.године.
Због недовољно планираних средстава на
горе поменутим контима у износу од 6.400,00
КМ, врши се реалокација средстава са конта
511200 Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката.
Број: 02-400-5/18
Датум: 16.01.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
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На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Ребаланса буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 11/17) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Остали
буџетски
корисници
(0008920
Туристичка организација)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

са позиције 411100 Расходи за
бруто плате износ од 2.265,46
КМ
на позицију 511300 Издаци за
набавку постројења и опреме
износ од 2.265,46 КМ
са позиције 412700 Расходи за
стручне услуге износ од
1.365,02 КМ
на позицију 511300 Издаци за
набавку постројења и опреме
износ од 1.339,19 КМ и
на позицију 412200 Расходи по
основу
утрошка
енергије,
комуналних,
комуник.
и
транспортних услуга износ од
25,83 КМ
са позиције 412300 Расходи за
режијски матер. износ од
125,80 КМ
на позицију 412200 Расходи по
основу
утрошка
енергије,
комуналних,
комуник.
и
транспортних услуга износ од
107,69 КМ и
на позицију 412500 Расходи за
текуће одр. износ од 18,11 КМ
са позиције 412900 Остали
непоменути расходи износ од
550,19 КМ
на позицију 412500 Расходи за
текуће одр. износ од 550,19
КМ

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

Oбразложење
Јавна установа “Туристичка организација“,
обратила се захтјевом за реалокацијом
новчаних средстава, број 8/17 од 12.01.2018.
године. Реалокације се врше због недовољно
планираних средстава на горе поменутим
контима, а све у склопу исте организације.
Број: 02-400-6/18
Датум: 16.01.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Ребаланса буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 11/17) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1.

Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Остали
буџетски корисници (орг. код 0008300
Центар за социјални рад и орг. код
0008301 Трошкови социјалне заштите)
- са позиције 411400 (300)
Расходи за отпремнине и
једнократне помоћи износ од
900,00 КМ
- на позицију 487200
(300)
Трансфери ентитету износ од
50,00 КМ
- на позицију 412700 (300)
Расходи за стручне услуге
износ од 300,00 КМ
- на позицију 412500 (300)
Расходи за текуће одржавање
(зграда, опрема) износ од
400,00 КМ и
- на позицију 418400 (300)
Расходи
из
трансакције
размјене унутар исте јединице
власти износ од 150,00 КМ
-

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

страна

са позиције 416300 (301)
Дознаке пружаоцима услуга
социјалне заштите износ од
28.000,00 КМ
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-

на позицију 416100 (301)
Дознаке за текуће помоћи
појединцима
износ
од
28.000,00 КМ

-

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

-

Oбразложење
ЈУ “Центар за социјални рад“, се обратила се
захтјевом
за
реалокацијом
новчаних
средстава,
број
07/402-583/17
од
17.01.2018.године. Реалокације се врше због
недовољно планираних средстава на горе
поменутим контима.
Број: 02-400-7/18
Датум: 18.01.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 10. и 11.
Одлуке о
извршењу Ребаланса буџета општине
Градишка за 2017. годину („Службени
гласник општине Градишка“, број 11/17) и
члана 88. Статута општине Градишка
(„Службени гласник општине Градишка“,
број 04/17), Начелник Општине Градишка, д
онио је
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Остали
буџетски корисници (орг. код 0008400
ЈПУ „Лепа Радић“)
- са позиције 411100 Расходи по
основу бруто плата износ од
210,00 КМ,
- са позиције 412200 Расходи по
основу
утрошка
енергије,
комуналних,
комуник.
и
транспортних услуга износ од
1.414,00 КМ,
-

на позицију 411300 Расходи за
накнаду плата запослених за
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вријеме боловања (бруто)
износ од 87,00 КМ
на позицију 412400 Расход за
материјал за посебне намјене
износ од 483,00 КМ
на позицију 412500 Расходи за
текуће одржавање (зграда,
опрема) износ од 150,00 КМ
на позицију 418400 Расходи из
трансакције размјене унутар
исте јединице власти износ од
713,00 КМ
на позицију 487200 Трансфери
ентитету износ од 123,00 КМ и
на позицију 511300 Издаци за
набавку постројења и опреме
износ од 68,00 КМ

2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
Јавна предшколска установа “Лепа Радић“, се
обратила се захтјевом за реалокацијом
новчаних средстава, број
896/17 од
29.12.2017.године. Реалокације се врше због
недовољно планираних средстава на горе
поменутим контима, а све у склопу исте
организације.
Број: 02-400-8/18
Датум: 18.01.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Ребаланса буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 11/17) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Општинска
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управа
општине Градишка (0008210
Одјељење за економски развој)
- са позиције 415200 Грантови у
земљи износ од 8.375,00 КМ
- на позицију 487300 Трансфери
јединицама
локалне
самоуправе износ од 8.375,00
КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
Ребалансом буџета за 2017.годину ова
средства планирана су на конту 415200Грантови у земљи. У циљу исправног
евидентирања трошкова, одобрава се
реалокација средстава на позицију 487300
Трансфери јединицама локалне самоуправе.
Број: 02-400-9/18
Датум: 18.01.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 10. и 11.
Одлуке о
извршењу Ребаланса буџета општине
Градишка за 2017. годину („Службени
гласник општине Градишка“, број 11/17) и
члана 88. Статута општине Градишка
(„Службени гласник општине Градишка“,
број 04/17), Начелник Општине Градишка, д
онио је
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Општинска
управа
општине Градишка (0008130
Одјељење за општу управу и 0008190
Остала буџетска потрошња)
- са позиције 628100 (190)
Издаци за отплату дугова
према јединица власти износ
од 27.000,00 КМ
- на позицију 412200 (130)
Расходи по основу утрошка

страна

енергије,
комуналних,
комуник.
и
транспортних
услуга износ од 27.000,00 КМ .
2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
У новембру и децембру мјесецу 2017. године
је више створено више обавеза по основу
утрошка
енергије,
комуналних
и
комуникационих услуга, а посебно због већег
броја издатих рјешења за комуналне накнаде
у децембру мјесецу. Из тог разлога врши се
реалокација средстава са конта 628100 (190)
Издаци за отплату дугова према јединица
власти на конто 412200 (130) Расходи по
основу утрошка енергије, комуналних,
комуник. и транспортних услуга.
Број: 02-400-10/18
Датум: 19.01.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Ребаланса буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 11/17) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Општинска
управа
општине Градишка (0008130
Одјељење за општу управу, 0008170
Одјељење за комуналне и стамбене
послове и 0008190 Остала буџетска
потрошња)
- са позиције 628100 (190)
Издаци за отплату дугова
према јединица власти износ
од 145.984,00 КМ
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

са позиције 415200 (160) Грант
износ од 40.000,00 КМ
са позиције 511700 (150)
Издаци
за
нематеријално
произведену имовину износ од
20.000,00 КМ и
са позиције 628100 (190)
Издаци за отплату дугова
према јединица власти износ
од 42.336,00 КМ.
на позицију 413900 Расходи по
основу камата на примљене
зајмове у земљи (190) износ од
76.400,00 КМ
на позицију 412800 (170)
Расходи за услуге одржавања
јавних површина и заштите
животне средине износ од
60.559,00 КМ
на позицију 511300
(130)
Издаци за набавку постројења
и опреме износ од 3.811,00 КМ
на позицију 418200 (130)
Расходи
из
трансакције
размјене између јединица
власти износ од 5.214,00 КМ
на позицију 419100 (120)
Расходи
по
судским
рјешењима износ од 1.030,00
КМ
на позицију 487200 (120)
Трансфери ентитету износ од
5.000,00 КМ
на позицију 511300
(120)
Издаци за набавку постројења
и опреме износ од 2.453,00 КМ
и
на позицију 621300 (190)
Издаци за отплату главница
примљених зајмова у земљи
износ од 90.568,00 КМ и
на позицију 638100 (190)
Остали издаци из трансакција
са другим јединицама власти
износ од 3.285,00 КМ

2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
Због недовољно планираних средстава на
горе поменутим контима у износу од
145.984,00 КМ, врши се
реалокација
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средстава са конта 628100 Остали издаци из
трансакција са другим јединицама власти.
Број: 02-400-11/18
Датум: 25.01.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 10. и 11.
Одлуке о
извршењу буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 09/16) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Остали
буџетски корисници (орг. код 0815017
Средња стручна и техничка школа)
-

-

-

са позиције 412200 Расходи по
основу
утрошка
енергије,
комуналних,
комуник.
и
транспортних услуга износ од
792,00 КМ
на позицију 418400 Расходи из
трансакције размјене унутар
исте јединице власти износ од
772,00 КМ и
на позицију 412900 Остали
некласификовани
расходи
износ од 20,00 КМ.

2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
ЈУ “Средња стручна и техничка школа“,
обратила се захтјевом за реалокацијом
новчаних средстава, број
19/17 од
31.12.2017.године. Реалокација се врши због
непланирног конта 418400- Расходи из
трансакције размјене унутар исте јединице
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власти и ради недовољно
средстава на конту 412900.

планираних

Број: 02-400-12/18
Датум: 30.01.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Градишка за 2017. годину
(„Службени гласник општине Градишка“,
број 09/16) и члана 88. Статута општине
Градишка
(„Службени гласник општине
Градишка“, број 04/17), Начелник Општине
Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Остали
буџетски корисници (орг. код 0008920
Туристичка организација)
-

-

-

-

-

са позиције 412600 Расходи по
основу путовања и смјештаја
износ од 80,00 КМ
са позиције 516100 Издаци за
залихе материјала, робе и
ситног инвентара износ од 9,00
КМ
са позиције 412900 Остали
некласификовани
расходи
износ од 76,00 КМ и
са позиције 411200 Расходи за
бруто накнаде трошкова и
осталих
личних
примања
запослених износ од 30,00 КМ
на позицију 412200 Расходи по
основу
утрошка
енергије,
комуналних,
комуник.
и
транспортних услуга износ од
195,00 КМ.

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

страна

Oбразложење
Јавна установа “Туристичка организација“,
се обратила се захтјевом за реалокацијом
новчаних средстава, број
10-П/17 од
22.01.2018. године. Реалокације се врше због
недовољно планираних средстава на горе
наведеним контима, а све у склопу исте
организације.
Број: 02-400-13/18
Датум: 30.01.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Ребаланса буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 11/17) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Општинска
управа
општине Градишка (0008170
Одјељење за комуналне и стамбене
послове, 0008190 Остала буџетска
потрошња и 0008230 Мјесне заједнице)
- са позиције 511100 (170)
Издаци
за
изградњу
и
прибављање зграде и објеката
износ од 2.933,00 КМ
- са позиције 419100 (190)
Расходи
по
судским
рјешењима износ од 1.262,00
КМ
- на позицију 412900 (190)
Остали
некласификовани
расходи износ од 2,00 КМ
- на позицију 487300 (190)
Трансфери јединицама локалне
самоуправе износ од 287,00
КМ
- на позицију 412900 (230)
Остали
некласификовани
расходи износ од 973,00 КМ
- на позицију 418200 (170)
Расходи
из
трансакције
размјене између јединица
власти износ од 2.933,00 КМ
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2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
Због недовољно планираних средстава на
наведеним контима, врши се реалокација
средстава са конта на којима има
расположивих средстава.
Број: 02-400-14/18
Датум: 30.01.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
На основу члана 10. и 11.
Одлуке о
извршењу буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 09/16) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Остали
буџетски корисници (орг. код 0008300
Центар за социјални рад)
- са позиције 412900 Остали
некласификовани
расходи
износ од 284,00 КМ
- на позицију 418400 Расходи из
трансакције размјене унутар
исте јединице власти износ од
284,00 КМ
2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
ЈУ “Центар за социјални рад“, се обратила се
захтјевом
за
реалокацијом
новчаних
средстава,
број
07/402-602/17
од
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31.01.2018.године. Реалокације се врше због
непланирног конта 418400- Расходи из
трансакције размјене унутар исте јединице
власти.
На
основу
Правилника
о
рачуноводству,
рач.политикама
и
рач.процјенама, објављеног 23.12.17. год.
отворена је подгрупа 418 - трансакције
размјене између или унутар јединица власти.
Број: 02-400-15/18
Датум: 30.01.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
На основу члана 10. и 11.
Одлуке о
извршењу буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 09/16) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Остали
буџетски корисници (орг. код 0818004
Народна библиотека)
-

-

са позиције 412300 Расходи за
режијски материјал износ од
116,00 КМ
на позицију 418400 Расходи из
трансакције размјене унутар
исте јединице власти износ од
116,00 КМ.

2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
ЈУ “Народна библиотека“, обратила се
захтјевом
за
реалокацијом
новчаних
средстава, број 44/18 од 30.01.2018.године.
Реалокације се врше због непланирног конта
418400 Расходи из трансакције размјене
унутар исте јединице власти. На основу
Правилника
о
рачуноводству,
рач.политикама
и
рач.процјенама,
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објављеног 23.12.17. год. отворена је
подгрупа 418 - трансакције размјене између
или унутар јединица власти.
Број: 02-400-16/18
Датум: 30.01.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Градишка за 2017. годину
(„Службени гласник општине Градишка“,
број 09/16) и члана 88. Статута општине
Градишка
(„Службени гласник општине
Градишка“, број 04/17), Начелник Општине
Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Остали
буџетски корисници (орг. код 0815016
Техничка школа)
- са позиције 412900 Остали
некласификовани
расходи
износ од 60,00 КМ
- на позицију 631100 Издаци по
основу пореза на додату
вриједност износ од 60,00 КМ.
2.

За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
ЈУ “Техничка школа“, се обратила се
захтјевом
за
реалокацијом
новчаних
средстава, број 17/18 од 24.01.2018.године.
Реалокација се врше због недовољно
планираних средстава на конту 631100 –
Издаци по основу пореза на додату
вриједност.
Број: 02-400-17/18
Датум: 30.01.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

страна

На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Градишка за 2017. годину
(„Службени гласник општине Градишка“,
број 09/16) и члана 88. Статута општине
Градишка
(„Службени гласник општине
Градишка“, број 04/17), Начелник Општине
Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Остали
буџетски корисници (орг. код 0008510
Завичајни музеј)
-

-

-

-

-

-

-

са позиције 412900 Остали
некласификовани
расходи
износ од 1.663,00 КМ
на позицију 412600 Расходи по
основу путовања и смјештаја
износ од 1.479,00 КМ и
на позицију 412700 Расходи за
стручне услуге износ од 184,00
КМ.
са позиције 411200 Расходи за
бруто накнаде трошкова и
осталих
личних
примања
запослених износ од 790,00
КМ
на позицију 411100 Расходи за
бруто плате износ од 790,00
КМ.
са позиције 411200 Расходи за
бруто накнаде трошкова и
осталих
личних
примања
запослених износ од 21,00 КМ
на позицију 487200 Трансфери
ентитету износ од 21,00 КМ.

2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
Јавна установа “Завичајни музеј“, обратила
се захтјевом за реалокацијом новчаних
средстава, број 12/18 од 29.12.2017.године.
Реалокација се врше због недовољно
планираних средства на горе наведеним
контима.
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Број: 02-400-18/18
Датум: 31.01.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

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

На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Градишка за 2017. годину
(„Службени гласник општине Градишка“,
број 09/16) и члана 88. Статута општине
Градишка
(„Службени гласник општине
Градишка“, број 04/17), Начелник Општине
Градишка, д о н и о ј е

Oбразложење

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

ЈУ

“Културни

захтјевом

за

центар“,

обратила

реалокацијом

се

новчаних

средстава, број 92/18 од 31.01.2018.године.
Реалокације се врше због непланирног конта
418400- Расходи из трансакције размјене
унутар

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину

1.

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

-

-

-

-

-

-

-

са позиције 412600 Расходи по
основу путовања и смјештаја
износ од 2.237,89 КМ
са позиције 412700 Расходи за
стручне услуге износ од 616,20
КМ
са позиције 412500 Расходи за
текуће одржавање (зграда,
опрема) износ од 899,73 КМ
са позиције 411100 Расходи за
бруто плате износ од 1.212,65
КМ и
са позиције 412300 Расходи за
режијски материјал износ од
541,53 КМ.
на позицију 412200 Расходи по
основу
утрошка
енергије,
комуналних,
комуник.
и
транспортних услуга износ од
4.706,00 КМ
на позицију 412900 Остали
некласификовани
расходи
износ од 546,00 КМ
на позицију 487200 Трансфери
ентитету износ од 36,00 КМ и
на позицију 418400 Расходи из
трансакције размјене унутар
исте јединице власти износ од
220,00 КМ.

исте

јединице

власти

и

ради

недовољно планираних средстава на осталим
горе наведеним контима.

Број: 02-400-19/18
Датум: 31.01.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Ребаланса буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 11/17) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Општинска
управа
општине Градишка (0008150
Одјељење за привреду и пољопривреду)
- са позиције 414100 Средства за
подршку
развоју
пољопривреде
износ
од
57.949,20 КМ
- на позицију 412900 Остали
некласификовани
расходи
износ од 37.074,20 КМ
- на позицију 412700 Расходи за
стручне услуге износ од
12.375,00 КМ и
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на позицију 415200
износ од 8.500,00 КМ.

Грант

2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
Ребалансом буџета за 2017.годину ова
средства су погрешно планирана на конту
414000 Средства за подршку развоју
пољопривреде.
У
циљу
исправног
евидентирања трошкова, одобрава се
реалокација средстава на позиције 412900
Остали
некласификовани
расходи
(манифестације), 412700 Расходи за стручне
услуге и на 415200 Грантови у земљи.
Број: 02-400-20/18
Датум: 02.02.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
буџета општине Градишка за 2017. годину
(„Службени гласник општине Градишка“,
број 09/16) и члана 88. Статута општине
Градишка
(„Службени гласник општине
Градишка“, број 04/17), Начелник Општине
Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Остали
буџетски корисници (орг. код 0815015
Гимназија)
-

-

са позиције 412200 Расходи по
основу
утрошка
енергије,
комуналних,
комуник.
и
транспортних услуга износ од
256,00 КМ
на позицију 418400 Расходи из
трансакције размјене унутар
исте јединице власти износ од
256,00 КМ.

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

страна

3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
ЈУ “Гимназија“, обратила се захтјевом за
реалокацијом новчаних средстава, број
145/18 од 06.02.2018.године. Реалокације се
врше због непланирног конта 418400
Расходи из трансакције размјене унутар исте
јединице власти.
Број: 02-400-21/18
Датум: 06.02.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Ребаланса буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 11/17) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Општинска
управа
општине Градишка (008190
Остала буџетска потрошња)
-

-

са позиције 413300 Расходи по
основу камата на примљене
зајмове у земљи износ од 52,00
КМ
на позицију 413900 Расходи по
основу затезних камата у
износу од 52,00 КМ.

2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
Због недовољно планираних средстава у
износу од 52,00 КМ на конту 413900 Расходи
по основу затезних камата, врши се
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реалокација средстава са конта 413300
Расходи по основу камата на примљене
зајмове у земљи.
Број: 02-400-22/18
Датум: 06.02.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Ребаланса буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 11/17) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Општинска
управа
општине Градишка (008140
Одјељење за финансије)
- са позиције 411100 Расходи за
бруто плате износ од 4.008,00
КМ
- на позицију 411300 Расходи за
накнаду плата запослених за
вријеме боловања износ од
4.008,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
Због недовољно планираних средстава у
износу од 4.008,00 КМ на конту 411300
Расходи за накнаду плата запослених за
вријеме боловања, врши се реалокација
средстава са конта 411100 Расходи за бруто
плате.
Број: 02-400-23/18
Датум: 06.02.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
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На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Ребаланса буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 11/17) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Општинска
управа
општине Градишка (008160
Одјељење за друштвене дјелатности)
- са позиције 415200 Грантови у
земљи износ од 33.168,00 КМ
- на позицију 412900 Остали
некласификовани
расходи
износ од 33.168,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
Ребалансом буџета за 2017.годину ова
средства за мртвозорство су планирана на
конту 415200 Грантови у земљи. У циљу
исправног евидентирања трошкова, одобрава
се реалокација средстава на позицију 412900
Остали некласификовани расходи.
Број: 02-400-24/18
Датум: 07.02.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Ребаланса буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 11/17) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е
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РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Општинска
управа
општине Градишка (0008170
Одјељење за комуналне и стамбене
послове)
- са позиције 511100 511100
Издаци за изградњу и
прибављање зграда и
објеката износ од 7.020,00 КМ
-

на позицију 412800 Расходи за
услуге
одржавања
јавних
површина и заштите животне
средине износ од 7.020,00 КМ.

2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
Реалокација се врши због недовољно
планираних средстава на
конту 412800
Расходи за услуге одржавања јавних
површина и заштите животне средине.
Број: 02-400-25/18
Датум: 16.02.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Ребаланса буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 11/17) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Општинска
управа
општине Градишка (0008190
Остала буџетска потрошња)
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-

са позиције 412900 Остали
некласификовани расходи
износ од 154.629,30 КМ

-

на позицију 415200 Грантови у
земљи износ од 154.629,30
КМ.

2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
Реалокацијa се врши због погрешног
планирања ставке КП „Топлана” - кредит на
конту 412900 Остали некласификовани
расходи, умјесто на конту 415200 Грантови у
земљи.
Број: 02-400-26/18
Датум: 20.02.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Ребаланса буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 11/17) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Остали
буџетски корисници (орг. код 0008400
ЈПУ „Лепа Радић“)
-

-

са позиције 411100 Расходи по
основу бруто плата износ од
546,00 КМ,
на позицију 412400 Расходи за
материјал за посебне намјене
износ од 546,00 КМ.

2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
ЈПУ “Лепа Радић“, обратила се захтјевом за
реалокацијом новчаних средстава, број 8961/17 од 29.12.17. године. Реалокацијa се врши
због недовољно планираних средстава на
конту 412400 - расходи за исхрану (орг.код
0818400).
Број: 02-400-27/18
Датум: 21.02.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Ребаланса буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 11/17) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Остали
буџетски корисници (орг. код 0818004
Народна библиотека)
-

-

са позиције 412900 Остали
непоменути расходи износ од
120,00 КМ,
на позицију 418400 Расходи из
трансакције размјене унутар
исте јединице власти износ од
120,00 КМ.

2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
ЈУ “Народна библиотека“, обратила се
захтјевом
за
реалокацијом
новчаних
средстава, број 75/18 од 14.02.2018.године.
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На основу Правилника о рачуноводству,
рач.политикама
и
рач.процјенама,
објављеног 23.12.17. год. отворена је
подгрупа 418 - трансакције размјене између
или унутар јединица власти.
Број: 02-400-28/18
Датум: 21.02.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Ребаланса буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 11/17) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Остали
буџетски корисници (орг. код 08158016
Техничка школа)
-

-

са позиције 412900 Остали
непоменути расходи износ од
600,00 КМ
на позицију 418400 Расходи из
трансакције размјене унутар
исте јединице власти износ од
600,00 КМ.

2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
ЈУ “Техничка школа“, обратила се захтјевом
за реалокацијом новчаних средстава, број
128/18 од 15.02.2018.године. На основу
Правилника
о
рачуноводству,
рач.политикама
и
рач.процјенама,
објављеног 23.12.17. године, отворена је
подгрупа 418- трансакције размјене између
или унутар јединица власти, на који се
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књиже
трансакције између
корисника истог нивоа власти.

буџетских

Број: 02-400-29/18
Датум: 21.02.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Ребаланса буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 11/17) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1.

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

-

-

-

-

-

са позиције 411100 Расходи за
бруто плате износ од 6.807,22
КМ,
са позиције 412500 Расходи за
текуће одржавање износ од
552,00 КМ и
са позиције 631100 Издаци по
основу пореза на додату
вриједност износ од 1.543,78
КМ
на позицију 418400 Расходи из
трансакције размјене унутар
исте јединице власти износ од
552,00 КМ,
на позицију 411300 Расходи за
накнаду плата запослених за
вријеме боловања (бруто)
износ од 4.140,00 КМ и
на позицију 638100 Остали
издаци из трансакција са
другим јединицама власти
износ од 4.211,00 КМ.

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

страна

3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
ЈУ “Културни центар“, обратила се захтјевом
за реалокацијом новчаних средстава, број
146/18 од 21.02.18.год. Реалокације се врше
због недовољно планираних средстава на
горе наведеним контима.
Број: 02-400-30/18
Датум: 21.02.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Ребаланса буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 11/17) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Општинска
управа
општине Градишка (0008190
Остала буџетска потрошња)
- са позиције 612900 Издаци за
отплату осталих дугова износ
од 322.892,00 КМ
-

-

на позицију 413700 Трошкови
сервисирања
примљених
зајмова износ од 6.476,00 КМ и
на позицију 413300 Расходи по
основу камата на примљене
зајмове у земљи износ од
316.416,00 КМ.

2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
На основу Правилника о рачуноводству,
рач.политикама
и
рач.процјенама,
објављеног 23.12.17., расходи по основу
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камата
и
сервисних
трошкова
за
рефундирајуђе зајмове евидентирају се на
класи 4 (умјесто на класи 6).
Број: 02-400-31/18
Датум: 22.02.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Ребаланса буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 11/17) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице
Остали
буџетски корисници (орг. код 0008510
Завичајни музеј)
-

-

са позиције 412900 Остали
непоменути расходи износ од
70,00 КМ
на позицију 418400 Расходи из
трансакције размјене унутар
исте јединице власти износ од
70,00 КМ.

2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
ЈУ “Завичајни музеј“, обратила се захтјевом
за реалокацијом новчаних средстава, број
219/12-17 од 29.12.2017. год. На основу
Правилника о буџетским класификацијама и
Правилника
о
рачуноводству,
рач.политикама
и
рач.процјенама,
трансакције између буџетских корисника
истог нивоа власти књиже се на конту
418400, а који није био планиран буџетом.
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Број: 02-400-32/18
Датум: 23.02.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

На основу члана 10. и 11. Одлуке о извршењу
Ребаланса буџета општине Градишка за 2017.
годину („Службени гласник општине
Градишка“, број 11/17) и члана 88. Статута
општине Градишка
(„Службени гласник
општине Градишка“, број 04/17), Начелник
Општине Градишка, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације средстава у буџету
општине Градишка за 2017. годину
1. Одобрава се реалокација средстава у
оквиру оперативне јединице Општинска
управа
општине Градишка (0008110
Стручна служба, 0008120 Служба
начелника општине, 0008165 Одјељење
за просторно уређење и грађење и
0008170 Одјељење за комуналне и
стамбене послове)
- са позиције 511200 (170)
Издаци за инвестиционо
одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката
износ од 32.746,00 КМ и
- са позиције 511700 (165)
Издаци за нематеријално
произведену имовину износ од
10.661,00 КМ
- на позицију 412900 (110)
Остали непоменути расходи
износ од 2.015,00 КМ,
- на позицију 412700 (120)
Расходи за стручне услуге
износ од 17,00 КМ,
- на позицију 412800 (170)
Расходи за услуге одржавања
јавних површина и заштите
животне средине износ од
9.009,00 КМ и
- на позицију 511100 (170)
Издаци
за
изградњу
и
прибављање зграде и објеката
износ од 32.366,00 КМ.
2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење
за
финансије
општине
Градишка.
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Градишка“.
Oбразложење
Реалокацијa се врши због недовољно
планираних средстава на горе наведеним
контима, а са конта на којима има
расположивих средстава.
Број: 02-400-33/18
Датум: 23.02.2018. године
Градишка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.
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