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СКУПШТИНА ГРАДА 
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На основу чланова 39-49. Закона о бу-
џетском систему Републике Српске 
(„Службени гласникРепублике Српске“, 
бр.121/12,52/14, 103/15 и 15/16) и чл.36. 
и 87. Статута града Градишка („Службе-
ни гласник града Градишка“, бр.4/17, 
5/19), а након разматрања Извјештаја о 
извршењу Буџета града Градишка за 
период 01.01–30.06.2021. године, Ску-
пштина града Градишка на 17. редовној 
сједници одржаној дана 15.09.2022. 
године,  д о н о с и    

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
о усвајању Извјештаја о извршењу 
Буџета града Градишка за период  

01.01- 30.06.2022. године 
 
I 

Скупштина града Градишка усваја 
Извјештај о извршењу Буџета града 
Градишка за период 01.01-30.06.2022. 
године. 

 
II 

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о 
извршењу Буџета града Градишка за 
период 01.01-30.06.2022. године. 

 

 
 
 
 
 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу осам дана 
након објављивања у „Службеном гла-
снику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-189/22 
Датум: 15.09.2022. године 
Градишка 

                            ПРЕДСЈЕДНИК 
                           СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                             Миленко Павловић с.р. 
 
 
 
______________________________________ 
 
 
 
На основу члана 39. став (2)  тачка 25)  
Закона о локалној самоуправи („Слу-
жбени гласник Републике Српске“, број 
97/16 и 36/19), чл. 60, 62. и 66. Закона о 
задуживању, дугу и гаранцијама Репу-
блике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 71/12, 52/14, 114/17, 
131/20  и  28/21), члана 50. Закона о 
буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16)  и 
члана 36. став (2) тачка 27) и члана 87. 
Статута града Градишка („Службени 
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гласник града Градишка“, бр. 4/17, 5/19), 
Скупштина града Градишка на сједи-
ници одржаној дана  15.09.2022. године 
донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о краткорочном задужењу 
 града Градишка 

 
I 

Прихвата се краткорочно кредитно 
задужење Града Градишка у износу од 
1.200.000,00 КМ, за потребе привреме-
ног финансирања дефицита произа-
шлог из готовинског тока.   

 
II 

Кредитна средства из тачке I ове одлуке 
обезбиједиће се задужењем код коме-
рцијалних банака под сљедећим усло-
вима: 
- износ кредита:  1.200.000,00 КМ, 
- каматна стопа: до 3,50% фиксна, 
- начин отплате: у једнаким мјесечним  
  ануитетима, 
- рок отплате: 12 мјесеци,  
- обрада захтјeва:  не више од 0,3%   
  једнократно, 
- обезбјеђење: мјенице и налози града  
  Градишка. 
 

III 
Овлашћује се Градоначелник да у скла-
ду са овом oдлуком закључи уговор са 
најповољнијом банком, у оквирима де-
финисаним чланом II  ове Одлуке, под 
којим су дефинисани услови кредитира-
ња. 
 
Задужује се Одјељење за финансије да 
од Министарства финансија Републике 
Српске тражи сагласност за задужење и 
да након добијене сагласности проведе 
поступак за избор најповољније банке, у 
складу са Законом о јавним набавкама 
Републике Српске. 
 

IV 
Уговор са банком ће се потписати након 
добијања сагласности Министарства 
финансија Републике Српске.  

 
 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“, а примјењи-
ваће се по добијању сагласности Мини-
старства финансија Републике Српске. 
 
Број: 01-022-190/22                                                                                            
Дана: 15.09.2022.године                                                                                   
Г р а д и ш к а 

                        ПРЕДСЈЕДНИК 
                           СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                             Миленко Павловић с.р. 
 
 
 

__________________________________ 
 
      
 

          
На основу члана 54. Закона о пољопри-
вредном земљишту ( „Службени гласник 
Републике Српске“, број: 93/06, 86/07, 
14/10, 05/12, 58/19 и 119/21), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи (,,Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број: 
97/16 и 36/19), члана 87. Статута града 
Градишка (“Службени гласник општине 
Градишка”, број: 4/17) и (“Службени гла-
сник града Градишка”, број: 5/19) и 
рјешења о датој сагласности Министа-
рства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Репубилке Српске на 
Одлуку о измјени Програма кориштења 
пољопривредног  земљишта  на  подру-
чју  града Градишка  за 2022. годину 
број: 12.03.5-330-1822/22 од 06.09.2022. 
године, Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној  дана 15.09.2022. 
године,  донијела је                           
                                          

О Д Л У К У 
 

о измјени Програма кориштења 
пољопривредног земљишта на 

подручју града Градишка за 2022. 
годину 

 

I  
У Програму кориштења пољопривре-
дног земљишта на подручју града Гра-
дишка  за 2022. годину  (,,Службени  
гласник  града  Градишка“, broj: 05/22) у 
поглављу I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ став 
2. мијења се и гласи: 
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,,Програм садржи укупну површину 
пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске на подручју града 
Градишка, површине додјељеног пољо-
привредног земљишта по корисницима 
(концесија и закуп), површине недодије-
љеног пољопривредног земљишта и 
тренутно стање коришћења,  површину 
земљишта планирану за давање у закуп 
и површину земљишта планирану за 
давање у концесију.“ 

 
Поглавље IV-НЕДОДЈЕЉЕНО ПОЉО-
ПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ И ТРЕ-
НУТНО СТАЊЕ КОРИШТЕЊА мјења се 
и гласи: 

 „Површина земљишта од 
5197,1803 хектара представља обра-
диво пољопривредно земљиште које је 
могуће додијелити на коришћење пољо-
привредним произвођачима.  Предмет 
кориштења у пољопривредне сврхе 
неће бити површина земљишта од 
1636,9130 ha, јер се у нарави не ради о 
пољопривредном земљишту погодном 
за пољопривредну производњу, већ је 
то земљиште зарасло, шумско, мочва-
рно, у небрањеном подручју - поплавно, 
затим су то мајдани, путеви, канали, 
гробља, игралишта, урбана подручја и 
друго. У оквиру овог земљишта је и 
земљиште у к.о. Чатрња - локалитет 
,,Лиман“, које ће се дати у закуп у касни-
јем периоду, али само до привођења 
намјени - пословна зона ,,Лиман“).  
 
Поглавље V мјења се и гласи: „ЗЕМЉИ-
ШТЕ ПЛАНИРАНО ЗА ДОДЈЕЛУ ПУТЕМ 
ЗАКУПА И КОНЦЕСИЈЕ 
                  
На подручју града Градишка је плани-
рана  додјела пољопривредног   земљи-
шта путем закупа у површини од 
3980,5596 ha. Поред закупа планирана 
је и додјела пољопривредног земљишта 
путем концесије у површини од 
1216,6207 ha. У табели 1. у прилогу 
измијењеног Програма су наведене 
површине по катастарским општинама 
које ће се додијелити путем закупа и 
концесије. Земљиште се налази у 55 
катастраских општина и намјењено је за 
обављање пољопривредне производње 
(сточарске, ратарске, повртларске и 
воћарске).“ 

II 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику  Града Градишка“.  

 
Број: 01-022-191/22                                                                                              
Дана: 15.09.2022.године                                                                                   
Г р а д и ш к а 

                        ПРЕДСЈЕДНИК 
                           СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                             Миленко Павловић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 59. став 2. Закона о по-
љопривредном земљишту („Службени 
гласник Републике Српске“,број: 93/06, 
86/07, 14/10, 05/12, 58/19 и 119/21), чла-
на 39. и члана 82. став 2. Закона о лока-
лној самоуправи  („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 12. Правилника о поступку 
давања у закуп пољопривредног зе-
мљишта у својини Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18) и пре-
тходно прибављене сагласности Мини-
старства пољопривреде, шума-рства и 
водопривреде рјешењем број: 12.03.5-
330-2271/22 од 06.09.2022. године, Ску-
пштина Града Градишка на 17. редовној 
сједници одржаној 15.09.2022. године, 
донoси:  
 

О Д Л У К У 
 

о расписивању јавног огласа за 
давање у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике 

Српске на подручју града Градишка 
путем прибављања писаних понуда 

                                                                             
I 

(1) Овом Одлуком расписује се Јавни 
оглас за давање у закуп пољопривре-
дног земљишта у својини Републике 
Срспке (у даљем тексту: Републике) на 
подручју Града Градишка путем приба-
вљања писаних понуда.  
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(2) Пољопривредно земљиште у својини 
Републике које се даје у закуп налази се 
у КО: Берек, Бистрица, Брестовчина, 
Бок Јанковац, Буковац, Буквик, Церо-
вљани, Цимироти, Чикуле, Ћелиновац, 
Доња Долина, Горња Долина, Драгељи, 
Дубраве, Елезагићи, Гашница, Грбавци, 
Греда, Јабланица, Јазовац, Средња 
Јурковица, Доњи Карајзовци, Горњи 
Карајзовци, Кијевци, Кочићево, Козинци, 
Ламинци Брезици, Ламинци Дубраве, 
Ламинци Јаружани, Ламинци Сређани, 
Лисковац, Лужани, Мачковац, Машићи, 
Милошево Брдо, Нова Топола, Ново 
Село, Орахова, Петрово Село, Доњи 
Подградци, Горњи Подградци, Рогољи, 
Романовци, Ровине, Самарџије, Сефе-
ровци, Совјак, Шашкиновци, Требовља-
ни, Трошељи, Турјак, Вакуф, Вилуси, 
Врбашка и Жеравица, укупне површине 
3980,5596 ha, од чега површина обра-
дивог пољопривредног земљишта изно-
си 3718,1583 ha, а површина запуште-
ног пољопривредног земљишта износи 
262,4013 ha ( проценат запуштености 
износи од 5 до 100 % унутар парцела).  
     
(3) Пољопривредно земљиште из пре-
тходног става ће бити подјељено по 
врстама производње (тачка 2. Одлуке) и 
на основу права првенства (тачка 8. 
став 1. Одлуке) у четири засебно дефи-
нисане цијелине. 

 
II 

 (1) Пољопривредно земљиштe из тачке 
1. ове Одлуке, даје се у закуп искљу-
чиво ради обављања сточарске, поврта-
рске и воћарске производње.  
        
 (2) Понуђач може поднијети понуду 
само за једну врсту пољопривредне  
производње. 
 

III 
Пољопривредно земљиште из тачке 1. 
ове Одлуке  зависно  од  намјене за коју 
ће се користи даје се у закуп на период 
од 12  година за сточарску и повртарску 
производњу, а за садњу воћњака, вино-
града и других вишегодишњих засада 
на период од 25 година,  уз могућност 
продужења у складу са Законом о 
пољопривредном земљишту.  
 

IV 
(1) Максимална  површина  пољопри-
вредног  земљишта која  се може дати у 
закуп зависно од врсте производње 
износи: 
 1) за сточарску производњу  при-
вредном друштву, предузетнику и  физи-
чком  лицу   до 30 ha,      
            2) за повртарску производњу 
привредном друштву,  предузетнику и  
физичком  лицу до 10 ha,     
            3) за воћарску производњу при-
вредном друштву,  предузетнику и  
физичком лицу до 10 ha,      
            4) Уколико физичко лице искаже 
интерес за земљиште максималне по-
вршине до 1 ha, а  бави се  сточарском  
или  повртларском  производњом,  исто  
може   поднијети  понуду  уколико  испу-
њава  опште  услове  прописане  у  та-
чки 5. Јавног огласа, а од посебних 
услова мора само посједовати минима-
лно 0,5 ha властитог земљишта или 
земљишта под закупом. 
            5) Понуђач не може поднијети  
понуду на  већу површину  пољопривре-
дног земљишта, него што је максимална 
прописана Jавним огласом за одређену 
врсту производње, осим  уколико доста-
ви понуду за сточарску или повртарску 
производњу на два  или више  блокова 
чија збирна површина  износи до 10 %  
више од  максимално  дозвољене, таква 
понуда ће се прихватити као важећа.  
             6) Понуђачи који има право 
првенства (поднијели  захтјев  за  обно-
ву  претходног  уговора  о  закупу, али 
тај  уговор   нису   могли  да  обнове  јер  
нису   били  у   могућности  да   користе   
цјелокупну површину  пољопривредног  
земљишта  које  је  било  предмет  уго-
вора о закупу) подносе пријаву на повр-
шину земљишта која им по праву прве-
нства припада. Уколико је површина 
земљишта  по праву првенства мања од 
максимално прописане подтачкама 1), 
2), исти имају право  поднијети понуду 
на додатну површину земљишта  уважа-
вајући такође услов прописан подта-
чком 5). 
 

V 
Годишња цијена закупнине једног 
хектара (1ha) пољопривредног земљи-
шта, из тачке I ове одлуке износи за: I 
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класу 120 КМ, II класу 110 КМ, III класу 
100 КМ, IV класу 90 КМ, V класу 80 КМ и 
VI VII и VIII класу 60 КМ.                                                                  

 
VI 

(1) Годишња  закупнина  за прву годину 
закупа уплаћује се прије закључења 
уговора о закупу у новчаном износу 
умањеном за износ уплаћене кауције.  
        
(2) Годишња  закупнина  за  остале го-
дине  закупа уплаћују се 30 дана уна-
пријед за наредну годину у пуном 
износу.  
     
(3) Запуштено ( зарасло ) пољопривре-
дно земљиште у зависности  од степена 
запуштености, даје се у закуп уз услов 
ослобађања обавезе плаћања годишње 
закупнине. Ако је пољопривредно зе-
мљиште, односно катастарска честица, 
запуштена  до 30 % за исту се ослобађа 
обавеза плаћања годишње закупнине у 
другој и трећој  години трајања закупа, 
од 31 до 60 %  ослобађа се обавеза 
плаћања годишње закупнине у другој, 
трећој и четвртој години трајања закупа 
и од 61 до 100 % ослобађа се обавеза 
плаћања годишње закупнине у другој, 
трећој, четвртоj и петој години трајања 
закупа. Ослобађање годишње закупни-
не се односи  само на запуштене 
катастарске честице, док се за остало 
(обрадиво) земљиште плаћа закупнина 
у складу са тачком 5.. Након периода 
ослобађања, годишња закупнина за 
остале године закупа за сво земљиште 
се уплаћује у складу са предходним 
тачком и ставом другим ове тачке. 
 
(4)  Начин одржавања каналске и путне 
мреже око пољопривредног земљишта 
које се даје у закуп биће регулисано 
уговором о закупу. 
 

VII 
Право учешћа на овом Јавном огласу 
имају привредна друштва и преду-
зетници који су регистровани за оба-
вљање пољопривредне дјелатности у 
складу са прописима који регулишу ову 
област и физичка лица која се баве 
пољопривредном производњом, а који 
испуњавају опште услове додјеле у 
закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике прописане чланом 3. 
Правилника о поступку давања у закуп 
пољопривредног земљишта у својини 
Републике (у даљем тексту: Правилник) 
и посебне услове из Јавног огласа.  
 

VIII 
(1)  Право првенства за додјелу у закуп 
пољопривредног земљишта у својини 
Републике имају привредна друштва, 
предузетници и физичка лица, који су 
поднијели захтјев за обнову претходног 
уговора о закупу, али тај уговор нису 
могли да обнове јер нису били у могу-
ћности да користе цјелокупну површину 
пољопривредног земљишта које је било 
предмет уговора о закупу.  
         
(2) Уколико нема лица наведених у 
ставу 1. ове тачке, право првенства за 
додјелу у закуп пољопривредног зе-
мљишта у својини Републике имају 
привредна друштва, предузетници и 
физичка лица који немају закључен 
уговор о концесији за коришћење пољо-
привредног земљишта у својини Репу-
блике.  
    
(3) Понуда понуђача који немају закљу-
чен уговор о концесији за коришћење 
пољопривредног земљишта у својини 
Републике може се узети у разматрање 
ако за то пољопривредно земљиште 
које се даје у закуп није поднесена 
понуда лица која имају право првенства 
у складу са ставом 1. ове тачке. 
         
(4)  Ако за пољопривредно земљиште  
које  се  даје  у закуп није поднесена 
понуда лица која имају право првенства 
у складу са ставом 1. и 2. ове тачке, 
може се узети у разматрање понуда 
понуђача који има закључен уговор о 
концесији за коришћење пољопри-
вредног земљишта у својини Републике. 
 

IX 
(1) Градоначелник Градишке ће  распи-
сати  Јавни оглас за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини 
Републике Срспке на подручју Града 
Градишка путем прибављања писаних 
понуда  и  исти  објавити на огласној 
плочи Града, на интернет страници Гра-
да, на Радио Градишци и другим сре-
дствима јавног информисања. 



15.09.2022. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 13/22                  страна  6 
 

(2) Јавни оглас остаје отворен 30 (три-
десет) дана, рачунајући од дана обја-
вљивања.  
           
(3) Јавни оглас мора да садржи све еле-
менте прописане чланом 13. Правилни-
ка.  
 

X 
(1) Поступак давања у закуп пољопри-
вредног земљишта у својини Републике 
спроводи Комисија за давање у закуп 
пољопривредног земљишта коју фо-
рмира Градоначелник.  
         
(2) Градоначелник ће на основу доста-
вљеног обавјештења  о  резултатима  
давања  у закуп пољопривредног зе-
мљишта, најдаље у року од 30 (три-
десет) дана од дана закључивања 
Јавног огласа, донијети коначну листу 
најповољнијих писaних понуда за дава-
ње у закуп пољопривредног земљишта 
у својини Републике у складу са 
Правилником.  
 

XI 
 (1) Након спроведеног поступка, 
Скупштина Града Градишка ће донијети 
одлуке о избору најповољнијих пону-
ђача за додјелу пољопривредног зе-
мљишта у закуп на приједлог Градо-
начелника уз претходно прибављену 
сагласност Министарства пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске.  
       
(2) На основу одлука из претходног 
става Градоначелник ће закључити уго-
вор о закупу са изабраним понуђачима.  
 

XII 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику  Града Градишка“.  

 
Број: 01-022-192/22                                                                                                       
Дана: 15.09.2022.године                                                                                                 
Г р а д и ш к а 

                        ПРЕДСЈЕДНИК 
                           СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                             Миленко Павловић с.р. 
 
 
 

На основу чланoва 39. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 6. Закона о кому-
налним дјелатностима („Службени гла-
сник Републике Српске“, бр.124/11 и 
100/17) и чланова 36. и 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17) и („Слу-
жбени гласник града Градишка, број 
5/19) Скупштина града Градишка, на 
сједници одржаној дана 15.09.2022. 
године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о измјени Одлуке осубвенционисању 
услуга јавног превоза путника на 

подручју града Градишка  
за  2022. годину 

 
I 

У Одлуци о субвенционисању услуга 
јавног превоза путника на подручју 
града Градишка за 2022. годину 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број: 4/22) тачка II мијења се и гласи: 

„Одобрени износ субвенције пре-
возницима који обављају јавни превоз 
лица на подручју града Градишка за 
2022. годину износи 245.000,00 КМ”. 
 

II 
О извршењу ове Одлуке стараће се 
Одјељење за финансије и Одјељење за 
комуналне и стамбене послове Градске 
управе града Градишка. 
 

III 
Ова Oдлука о измјени Одлуке о 
субвенционисању услуга јавног превоза 
путника на подручју града Градишка за 
2022. годину  ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-193/22                                                                                              
Дана: 15.09.2022.године                                                                                   
Г р а д и ш к а 

                        ПРЕДСЈЕДНИК 
                           СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                             Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима (''Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 5. 
Правилника о поступку јавног конкурса 
за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе (''Службени гла-
сник Републике Српске“, број 20/12) и 
чланова 36. и 87. Статута града Гради-
шка („Службени гласник општине Гра-
дишка'', број 4/17 и „Службени гласник 
града Градишка'', број 5/19) Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
15.09. 2022. године, доноси 
 

О Д Л У К У  
 

о продаји грађевинског земљишта  у 
оквиру Регулационог плана подручја 
''Агроиндустријска зона-Нова Топола'' 

 
I 

Приступа се продаји неизграђеног 
грађевинског земљишта у власништву  
Грaдa Градишкe, ради изградње трајних 
грађевина у оквиру Регулационог плана 
''Агроиндустријска зона-Нова Топола'' (у 
даљем тексту: Зона), и то: 
 

1. Катастарска парцела број 395/29 
''табла'' градилиште, површине 
3413 m2 , уписана у л.н. број 776 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, ра-
ди изградње складишних објеката  
по почетној продајној цијени од 
8,00 КМ/ m2 , 

 
2. Катастарска парцела број 395/30 

''табла'' градилиште, површине 
3313 m2 , уписана у л.н. број 776 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, ра-
ди изградње складишних објеката  
по почетној продајној цијени од 
8,00 КМ/ m2 , 
 

3. Катастарска парцела број 395/31 
''табла'' градилиште, површине 
3083 m2 , уписана у л.н. број 776 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, ра-
ди изградње пословног објекта 
намијењеног занатској дјелатности, 

изградњи сервиса и малих погона, 
по почетној продајној цијени од 
8,00 КМ/ m2, 
 

4. Катастарска парцела број 395/32 
''табла'' градилиште, површине 
3015 m2 , уписана у л.н. број 776 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, 
ради изградње пословног објекта 
намијењеног занатској дјелатности, 
изградњи сервиса и малих погона, 
по почетној продајној цијени од 
8,00 КМ/ m2, 

 
5. Катастарска парцела број 395/33 

''табла'' градилиште, површине 
3001 m2 , уписана у л.н. број 776 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, 
ради изградње пословног објекта 
намијењеног занатској дјелатности, 
изградњи сервиса и малих погона, 
по почетној продајној цијени од 
8,00 КМ/ m2,  

 
6. Катастарска парцела број 395/34 

''табла'' градилиште, површине 
3002 m2 , уписана у л.н. број 776 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, 
ради изградње пословног објекта 
намијењеног занатској дјелатности, 
изградњи сервиса и малих погона, 
по почетној продајној цијени од 
8,00 КМ/ m2, 

 
7. Катастарска парцела број 395/37 

''табла'' градилиште , површине 
1258 m2, к.ч. бр. 399/8 ''табла'' 
градилиште, површине 233 m2 и 
к.ч. бр. 405/71 ''табла'' градилиште, 
површине 1422 m2, уписане у л.н. 
број 776 к.о. Нова Топола са 1/1 
дијела, ради изградње пословних 
објеката  

- по почетној продајној цијени од 
1,00 КМ/ m2 за изградњу произво-
дних објеката  

- по почетној продајној цијени од 
8,00 КМ/ m2 за изградњу склади-
шних објеката, 

 
8. Катастарска парцела број 395/38 

''табла'' градилиште, површине 
1345 m2, к.ч. бр. 399/7 ''табла'' 
градилиште, површине 270 m2 и 
к.ч. бр. 405/72 ''табла'' градилиште, 
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површине 1430 m2, уписане у л.н. 
број 776 к.о. Нова Топола са 1/1 
дијела, ради изградње пословних 
објеката  
 - по почетној продајној цијени од 
1,00 КМ/ m2 за изградњу произво-
дних објеката 
 - по почетној продајној цијени од 
8,00 КМ/ m2 за изградњу склади-
шних објеката, 

 
9. Катастарска парцела број 395/45 

''табла'' градилиште, површине 
1627 m2, к.ч. бр. 399/5 ''табла'' гра-
дилиште, површине 298 m2, к.ч. бр. 
399/6 ''табла'' градилиште, површи-
не 57 m2, к.ч. бр. 405/103 ''табла'' 
градилиште,  површине 276 m2 и 
к.ч. бр. 405/74 ''табла'' градилиште, 
површине 1377 m2, уписане у л.н. 
број 776 к.о. Нова Топола са 1/1 
дијела, ради изградње пословних 
објеката  
- по почетној продајној цијени од 
1,00 КМ/ m2 за изградњу произво-
дних објеката 
- по почетној продајној цијени од 
8,00 КМ/ m2 за изградњу склади-
шних објеката, 
  

10. Катастарска парцела број 395/46 
''табла'' градилиште , површине 
1262 m2, к.ч. бр. 399/4 ''табла'' гра-
дилиште, површине 270 m2 и к.ч. 
бр. 405/77 ''табла'' градилиште, 
површине 1276 m2, уписане у л.н. 
број 776 к.о. Нова Топола са 1/1 
дијела, ради изградње пословних 
објеката  

- по почетној продајној цијени од 
1,00 КМ/ m2 за изградњу произво-
дних објеката 

- по почетној продајној цијени од 
8,00 КМ/ m2 за изградњу склади-
шних објеката, 
 

11. Катастарска парцела број 395/54 
''табла'' градилиште , површине  
25761 m2, уписана у л. н.  број 776 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, 
ради изградње индустријских, ене-
ргетских и других производних 
капацитета, по почетној продајној 
цијени од 1,00 КМ/ m2 , 

 

12. Катастарска парцела број 395/55 
''табла'' градилиште,  површине  
41079 m2, уписана у л. н. број 776 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, 
ради изградње индустријских, ене-
ргетских и других производних 
капацитета , по почетној продајној 
цијени од  1, 00 КМ/m2 , 

 
13. Катастарска парцела број 395/65 

''табла'' градилиште,  површине  
7659 m2, уписана у л. н. број 776 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, 
ради изградње производних објека-
та по почетној продајној цијени од  
1, 00 КМ/m2 , 

 
14. Катастарска парцела број 405/3 

''табла'' градилиште, површине 
5579 m2 , уписана у л.н.  број 776 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, 
ради изградње пословног објекта 
намијењеног комерцијалној дјела-
тности, по почетној продајној ције-
ни од 50,00 КМ/ m2, 

 
15. Катастарска парцела број 405/4 

''табла'' градилиште , површине 
6512 m2 ,уписана у л.н. број 776 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, ради 
изградње пословног објекта нами-
јењеног комерцијалној дјелатности, 
по почетној продајној цијени од 
30,00 КМ/ m2, 

 
16. Катастарска парцела број 405/7 

''табла'' градилиште, површине 
6655 m2 , уписанa у л.н. број 776 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, 
ради изградње пословног објекта 
намијењеног комерцијалној дјела-
тности, по почетној продајној ције-
ни од 50,00 КМ/ m2, 

 
17. Катастарска парцела број 405/8 

''табла'' градилиште, површине 
5399 m2 , уписана у л.н. број 776 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, 
ради изградње пословног објекта 
намијењеног комерцијалној дјела-
тности, по почетној продајној ције-
ни од 30,00 КМ/ m2, 
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18. Катастарска парцела број 405/19 
''табла'' градилиште, површине 
7880 m2, уписана у л.н. број 776 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, ради 
изградње вишенамјенских хала, по 
почетној продајној цијени од 1,00 
КМ/ m2, 

 
19. Катастарска парцела број 405/44 

''табла'' градилиште, површине 
7425 m2, уписана у л.н.. број 776 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, 
ради изградње  ради изградње 
складишних објеката по почетној 
продајној цијени од 8,00 КМ/ m2, 

 
20. Катастарска парцела број 405/46 

''табла'' градилиште, површине 
5477 m2, уписана у л.н. број 776 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, ради 
изградње складишних објеката по 
почетној продајној цијени од 8,00 
КМ/ m2, 

 
21. Катастарска парцела број 405/47 

''табла'' градилиште, површине 
8127 m2, уписана у л.н. број 776 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела,  ради 
изградње складишних објеката по 
почетној продајној цијени од 8,00 
КМ/ m2, 
 

22. Катастарска парцела број 405/62 
''табла'' градилиште, површине 
1783 m2 и катастарска парцела број 
405/63 ''табла'' градилиште, 
површине 2040 m2, уписане у л.н. 
број 776 к.о. Нова Топола са 1/1 
дијела, ради изградње пословног 
објекта намијењеног комерцијалној  
дјелатности, по почетној продајној 
цијени од 30,00 КМ/ m2, 
 

23. Катастарска парцела број 405/64 
''табла'' градилиште, површине 
4191 m2, уписанa у л.н. број 776 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, ради 
изградње пословног објекта 
намијењеног комерцијалној дјела-
тности, по почетној продајној ције-
ни од 50,00 КМ/ m2, 
 

24.  Катастарска парцела број 405/65 
''табла'' градилиште, површине 3398 
m2, уписана у л.н. број 776 к.о. Нова 

Топола са 1/1 дијела, ради изградње 
пословног објекта намијењеног ко-
мерцијалној дјелатности, по почетној 
продајној цијени од 30,00 КМ/ m2, 
 

25. Катастарска парцела број 405/66 
''табла'' градилиште, површине 
6822 m2, уписана у л.н. број 776 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, ради 
изградње бензинске пумпе, по 
почетној продајној цијени од 80,00 
КМ/ m2, 

 
26. Катастарска парцела број 405/69 

''табла'' градилиште, површине 
3460 m2, уписана у л.н. број 776 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, ради 
изградње пословних објеката  

- по почетној продајној цијени од 
1,00 КМ/ m2 за изградњу произво-
дних објеката 

- по почетној продајној цијени од 
8,00 КМ/ m2 за изградњу склади-
шних објеката, 

 
27. Катастарска парцела број 405/73 

''табла'' градилиште, површине 
3581 m2, уписана у л.н. број 776 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, ради 
изградње пословних објеката 
- по почетној продајној цијени од 
1,00 КМ/ m2 за изградњу произво-
дних објеката 
 - по почетној продајној цијени од 
8,00 КМ/ m2 за изградњу склади-
шних објеката, 

 
28. Катастарска парцела број 405/75 

''табла'' градилиште, површине 
4288 m2, уписана у л.н. број 776 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела,ради 
изградње пословних објеката  
 - по почетној продајној цијени од 
1,00 КМ/ m2 за изградњу произво-
дних објеката 
 - по почетној продајној цијени од 
8,00 КМ/ m2 за изградњу склади-
шних објеката, 

 
29. Катастарска парцела број 405/76 

''табла'' градилиште, површине 
3294 m2, уписана у л.н. број 776 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, ради 
изградње пословних објеката  
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 - по почетној продајној цијени од 
1,00 КМ/ m2 за изградњу произво-
дних објеката 
- по почетној продајној цијени од 
8,00 КМ/ m2 за изградњу склади-
шних објеката, 

 
30. Катастарска парцела број 405/101 

''табла'' градилиште, површине 
1571m2 и катастарска парцела број 
405/102 ''табла'' градилиште, по-
вршине 2039 m2, уписане у л.н. број 
776 к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, 
ради изградње пословног објекта 
намијењеног комерцијалној  дјела-
тности, по почетној продајној ције-
ни од 30,00 КМ/ m2, 

 
31. Катастарска парцела број 405/109 

''табла'' градилиште, површине 
12577 m2, уписана у л.н. број 776 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, 
ради изградње складишних објека-
та по почетној продајној цијени од 
8,00 КМ/ m2, 
 

32. Катастарска парцела број 418/8 
''табла'' градилиште, површине 
6741 m2 , уписана у л.н. број 776 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, 
ради изградње пословног објекта 
намијењеног комерцијалној дјела-
тности, по почетној продајној ције-
ни од 30,00 КМ/ m2, 

 
33. Катастарска парцела број 418/9 

''табла'' градилиште,површине 5595 
m2 , уписана у л.н. број 776 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, ради 
изградње пословног објекта нами-
јењеног комерцијалној дјелатности, 
по почетној продајној цијени од 
30,00 КМ/ m2, 

 
34. Катастарска парцела број 418/10 

''табла'' градилиште, површине 
5914 m2 , уписана у л.н. број 776 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, 
ради изградње пословног објекта 
намијењеног комерцијалној дјела-
тности, по почетној продајној ције-
ни од 50,00 КМ/ m2, 

 
35. Катастарска парцела број 418/11 

''табла'' градилиште, површине 

5737 m2 , уписана у л.н. број 776 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, 
ради изградње пословног објекта 
намијењеног комерцијалној дјела-
тности, по почетној продајној ције-
ни од 30,00 КМ/ m2, 

 
36. Катастарска парцела број 418/13 

''табла'' градилиште, површине 
4320 m2 , уписана у л.н. број 776 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела,  
ради изградње пословног објекта 
намијењеног комерцијалној дјела-
тности, по почетној продајној ције-
ни од 50,00 КМ/ m2, 

 
37. Катастарска парцела број 418/14 

''табла'' градилиште, површине 
3738 m2 , уписана у л.н. број 776 
к.о. Нова Топола са 1/1 дијела, 
ради изградње пословног објекта 
намијењеног комерцијалној  дјела-
тности , по почетној продајној ције-
ни од 50,00 КМ/ m2, 

 
38. Катастарска парцела број 418/15 

''табла'' градилиште, површине 
7015 m2, уписана у л.н. број 776 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, ради 
изградње пословног објекта нами-
јењеног комерцијалној дјелатности, 
по почетној продајној цијени од 
30,00 КМ/ m2, 

 
39. Катастарска парцела број 418/17 

''табла'' градилиште, површине 
6906 m2, уписана у л.н. број 776 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела, ради 
изградње пословног објекта нами-
јењеног комерцијалној дјелатности, 
по почетној продајној цијени од 
30,00 КМ/ m2, 

 
40. Катастарска парцела број 418/18 

''табла'' градилиште, површине 
3902 m2, уписана у л.н. број 776 к.о. 
Нова Топола са 1/1 дијела,  ради 
изградње пословног објекта нами-
јењеног комерцијалној дјелатности, 
по почетној продајној цијени од 
30,00 КМ/ m2. 

 
У наведене цијене су урачунати тро-
шкови уређења грађевинског земљи-
шта. 
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Парцеле и модуларни објекти предви-
ђени Регулационим планом могу се 
дијелити на мање цјелине или спајати у 
веће индустријске комплексе, у складу 
са потребама и технолошким процесима 
појединих инвеститора. 

 
II 

Продаја грађевинског земљишта у 
„Агроиндустријској зони Нова Топола“ 
врши се јавном продајом путем лици-
тације на начин ближе регулисан 
Правилником о поступку јавног конкурса 
за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе (''Службени 
гласник Републике Српске“, број  20/12) 
и овом  одлуком. Поступак лицитације је 
отвореног карактера и трајаће до 
коначне продаје свих парцела из тачке I 
ове одлуке. 
  

III 
Приход од продаје грађевинског земљи-
шта у Зони намијењен је за финанси-
рање изградње инфраструктуре у Зони.  

 
IV 

Поступак лицитације ће провести коми-
сија за продају грађевинског земљишта 
коју, на приједлог Градоначелника, 
именује Скупштина Града Градишке и 
иста броји три члана. 
 

V 
Учесници лицитације могу бити домаћа 
и страна правна лица и предузетници 
који испуњавају Законом прописане 
услове у погледу способности за закљу-
чење уговора и стицање права вла-
сништва и која положе кауцију у висини 
од 10 % почетне продајне цијене грађе-
винског земљишта (с тим што тај износ 
не може бити нижи од 1.000 КМ, нити 
виши од 50.000 КМ) на јединствени 
рачун трезора Града Градишке број 567-
323-82000714-59 код ATOS BANK а.д. 
Бања Лука, Филијала Градишка прије 
почетка поступка лицитације и која 
потпишу изјаву о прихватању Општих и 
посебних услова продаје, прописаних 
Правилником  о условима и настањи-
вању пословне зоне „Привредна зона 
Нова Топола“ („Службени гласник града 
Градишка", број 5/22, а који ће чинити 
битне елементе уговора о купопродаји.                                                                                                                             

Кауција се урачунава у продајну цијену, 
а у случају да учесник лицитације не 
излицитира жељено земљиште, кауција 
се враћа. 
 

VI 
Свим учесницима лицитације ће бити 
омогућен увид у постојећу просторно-
планску документацију ''Агроиндустри-
јске зоне Нова Топола'', увид у изводе из 
јавних регистара о некретнинама, те 
обилазак парцела и увид у стање истих 
на терену. 
 

VII 
Са учесником на лицитацији чија понуда 
буде утврђена као најповољнија, након 
приба-вљеног мишљења Правобрани-
лаштва Републике Српске, Градоначе-
лник  ће закључити купопродајни уго-
вор. 
 
Након закључења купопродајног угово-
ра и исплате купопродајне цијене Град 
Градишка ће без одлагања извршити 
предају земљишта у посјед купца. 
 
Купопродајним уговором ће се детаљно 
дефинисати односи између Града 
Градишке и купца земљишта у складу 
са овом одлуком. 
 

VIII 
Град Градишка ће обезбиједити да се 
купцу омогући да сву потребну доку-
ментацију за уређење, изградњу и ста-
вљање у функцију објеката на купље-
ном земљишту у оквиру Регулационог 
плана Зоне прибави у што краћем року. 
 

IX 
Градоначелник ће именовати комисију 
за надзор и праћење извршења угово-
рних обавеза за све купце земљишта у 
Зони.  
 

X 
Трошкове израде нотарске исправе, 
трошкове забиљежбе и уписа у јавним 
евиденцијама непокретности сноси 
купац. 
 

XI 
Оглас о јавној продаји неизграђеног 
грађевинског земљишта у складу са 
овом одлуком, објавиће се на огласној 
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табли Градске управе Града Градишке, 
на инетрнет страници Града Градишке и 
дневном листу ''Глас Српске“. 
 
У огласу ће бити објављен први термин 
одржавања лицитације, а сваки сље-
дећи ће бити посебно објављиван путем 
интернет – странице и огласне табле 
Градске управе Града Градишке. 
 

XII 
Oвом Одлуком ставља се ван снаге 
Одлука о продаји грађевинског земљи-
шта у оквиру Регулационог плана „Агро-
индустријска зона-Нова Топола“, број 
01-022-37/22 од 24.02.2022. године 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/22). 
 

XIII 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику Града Градишка“. 

 
Број:01-022-195/22                                                                                                       
Дана: 15.09.2022.године                                                                                                 
Г р а д и ш к а 

                        ПРЕДСЈЕДНИК 
                           СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                             Миленко Павловић с.р 

 

_________________________________ 

 

 

На основу члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима (''Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 5. 
Правилника о поступку јавног конкурса 
за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе (''Службени гла-
сник Републике Српске“, број 20/12) и 
члана 36. и 87. Статута града Градишка 
( “Службени гласник општине Градишка 
'', број 4/17 и „ Службени гласник града 
Градишка'', број 5/19) Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној 15.09. 
2022. године, доноси 
 

 

О Д Л У К У  
 

о приступању продаји непокретности 
путем лицитације 

 
I 

Приступа се продаји путем лицитације 
непокретности у власништву  Града 
Градишка ради привођења трајној 
намјени и то: 
 
1.) К.ч. број 551/27  „ОКУЋНИЦА“ гра-

дилиште, површине 1163 m2,  
 

уписана у п.л. број 261 к.о. Ровине, по 
почетној продајној цијени од 5815,00 КМ 
,   
2.) К.ч. број  551/29  „ ОКУЋНИЦА “ гра-

дилиште, површине 1022 m2,  
 

уписана у п.л. број 261 к.о. Ровине, по 
почетној продајној цијени од 5110,00 КМ  

  
3.) К.ч. број 1706/2 „ШКОЛСКИ ПЛАЦ“ 

њива 4. класе, површине 1933 m2,  
                        
уписана у п.л. број 1070 к.о. Ламинци -
Брезици,по почетној продајној цијени од 
10 631,50 КМ.  

 
II 

1) Продаја непокретности из претходне 
тачке се врши путем усменог јавног 
надметања-лицитацијом. 
 
2) Поступак лицитације проводи Коми-
сија за спровођење јавног надметања 
за продају неизграђеног грађевинског 
земљишта именована Рјешењем Ску-
пштине Града Градишка (у даљем 
тексту: Комисија) . 
 

III 
 Право учешћа у поступку продаје непо-
кретности имају сва физичка и правна 
лица која по закону могу бити власници 
некретнина које се продају, уз уплату 
кауције која износи 10% од почетне 
продајне цијене земљишта које се лици-
тира, с тим да тај износ не може бити 
нижи од 1 000,00 КМ, нити виши од 50 
000,00КМ, на јединствени рачун трезора 
града Градишка број 552-014-00011614-
37 код Аddiko bank а.д. Бања Лука, 
Филијала Градишка, сврха дознаке: кау-
ција за учешће на лицитацији, прије 
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почетка поступка лицитације и урачу-
нава се у продајну цијену, а у случају да 
учесник лицитације не излицитира 
жељено земљиште иста се враћа. 
 

IV 
Излицитирана, односно утврђена купо-
вна цијена земљишта се плаћа у року 
од 15 дана од дана закључења уговора 
о продаји земљишта, а купац ступа у 
посјед купљеног  земљишта након 
плаћања куповне цијене. 
 

V 
Овлашћује се Градоначелник Града Гра-
дишка да након ступања на снагу ове 
одлуке у средствима јавног информи-
сања објави оглас о продаји предметног 
земљишта путем лицитације.  

 
VI 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у »Службеном 
гласнику града Градишка«. 
 
Број: 01-022-197/22                                                                                                          
Дана: 15.09.2022.године                                                                                                 
Г р а д и ш к а 

                        ПРЕДСЈЕДНИК 
                           СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                             Миленко Павловић с.р 
 

 

_________________________________ 
 
 

 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 
члана 348. став 1. Закона о стварним 
правима (''Службени гласник Републике 
Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 
и 107/19), члана 15. став 2 Правилника 
о поступку јавног конкурса за распо-
лагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе (''Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 20/12) и чланова 36. 
и 87. Статута града Градишка („Слу-
жбени гласник општине Градишка'', број 
4/17 и „Службени гласник града Гра-

дишка'', број 5/19) Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној 15.09. 
2022. године, доноси 

 
О Д Л У К У  

 
о продаји неокретности непосредном 

погодбом Бркић Илији из Вакуфа 
 
I 

Бркић Илији из Вакуфа продаје се непо-
средном погодбом као једином учеснику 
лицитације непокретност у власништву 
Града Градишка, ради привођења тра-
јној намјени, и то: 
 
         -к.ч. број 394/3 „ БАГРУША “  
         њива 5. класе,  површине 2056 m2,  

   њива 4. класе,  површине 2206 m2, 
 
-к.ч. број 396/2 „ МАЈДАН “  
пашњак 4. класе, површине 100 m2,  
 
-к.ч. број 397/1 „ МАЈДАН “  
пашњак 4. класе, површине 724 m2,  
 

уписанe у п.л. број 111 к.о. Вакуф, по 
цијени од 3800,80 КМ .  
 

II 
О продаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобра-нилаштва  Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор 
између Града Градишке и Бркић Илије 
из Вакуфа, којим ће се регулисати сва 
међусобна права и обавезе између 
уговорних страна. 
 

III 
Овлашћује се Градоначелник  да у име 
Града Градишке закључи уговор о про-
даји земљишта из тачке I ове одлуке са 
Бркић Илијом из Вакуфа. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику Града Градишке''. 
 
Број: 01-022-196/22                                                                                                
Дана: 15.09.2022.године                                                                                   
Г р а д и ш к а 

                        ПРЕДСЈЕДНИК 
                           СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                             Миленко Павловић с.р 
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На основу члана 39. став 2. тачка 13. 
Закона о локалној самоуправи (''Слу-
жбени гласник Републике Српске'', бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 5. и 29. 
Одлуке о пословним зградама, посло-
вним просторијама, друштвеним домо-
вима, гаражама и другим непокретно-
стима у својини града Градишка („Слу-
жбени гласник Општине Градишка, бр. 
10/17, 14/18, 2/19 и 4/19) и („Службени 
гласник града Градишка, број 11/19) и 
чл. 36. и 87. Статута града Градишка 
(''Службени гласник Општине Гради-
шка'', број 4/17) и („Службени гласник 
града Градишка“,број 5/19) Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 15.09. 2022. године доноси: 
 

О Д Л У К У 
 

о давању на коришћење 
непокретности у својини Града 

Градишка Удружењу грађана 
„ЈЕЗЕРО“ Рогољи 

 
I 

Овом Одлуком даје се на коришћење 
Удружењу грађана „Језеро“ Рогољи 
непокретности у својини града Гради-
шка у Рогољима уписане у п. л. број 
346/6 к.о. Рогољи. 
            

II 
Непокретности из тачке I дају се на 
коришћење ради обављања искључиво 
регистроване дјелатности без накнаде 
на период од двије године. 
 

III 
Oвлашћује се Градоначелник да у име 
града Градишка закључи уговор о усло-
вима коришћења непокретности из та-
чке I са Удружењем грађана „Језеро“ 
Рогољи. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-194/22                                                                                                       
Дана: 15.09.2022.године                                                                                                 
Г р а д и ш к а 

                        ПРЕДСЈЕДНИК 
                           СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                             Миленко Павловић с.р 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН  

за ре/интеграцију БиХ држављана 
који се враћају по основу споразума 

о реадмисији на подручје града 
Градишка за период 
2022.-2025. година 

 

ПРAВНИ OСНOВ ЗA ДOНOШEЊE 
ЛOКAЛНOГ AКЦИOНOГ ПЛAНA  
 
 Спoрaзум измeђу eврoпскe зajeдницe 

и Бoснe и Хeрцeгoвинe o рeaдмисиjи 
лицa кoja бoрaвe бeз дaзвoлa (“Слу-
жбeни глaсних Бoснe и Хeрцeгoвинe” 
брoj 13/07) 

 
 Прoтoкoл o пoступaњу нaдлeжних 

oргaнa у прихвaту, пoврaту и приврe-
мeнoм збрињaвaњу рaњивих рeaдми-
сирaних oсoбa кoje сe врaћajу пo oснo-
ву спoрaзумa o рeaдмисиjи, пoтписaн 
oд стрaнe:  
 Mинистaсртвa зa људскa прaвa и 

избjeглицe Бoснe и Хeрцeгoвинe 
пoд брojeм: 01-41-2-134-87/17 oд 
27.12.2018.гoдинe;  

 Mинистaсртвa зa избjeглицe и 
рaсeљeнa лицa Рeпубликe Српскe 
пoд брojeм: 18.03/1-07-82/18 oд 
29.11.2018.гoдинe;  

 Фeдeрaлнoг министaрствa рaсeљe-
них oсoбa и избjeглицe пoд брojeм: 
01-36-1960-1/18 oд 24.12.2018.гoди-
нe; 

 Oдjeлa зa рaсeљeнe oсoбe, избjе-
глицe и стaмбeнa питaњa Влaдe 
Брчкo дистриктa Бoснe и Хeрцe-
гoвинe пoд брojeм: 05-000408/18 oд 
14.12.2018.гoдинe 

 
 Прoтoкoл o сaрaдњи у пoступку при-

хвaтa, поврaтa и приврeмeнoг збрињa-
вaњa дjeцe бeз прaтњe кoja сe врaћajу 
у Бoсну и Хeрцeгoвину пo oснoву 
спoрaзумa o рeaдмисиjи, пoтписaнoг 
oд стрaнe: 
 Mинистaсртвa зa људскa прaвa и 

избjeглицe Бoснe и Хeрцeгoвинe 
пoд брojeм: 01-41-2-1146-2/16 oд 
25.05.2016.гoдинe;  

 
 Стрaтeгиja зa прихвaт и интeгрaциjу 

држaвљaнa Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи 
сe врaћajу у Бoсну и Хeрцeгoвину пo 
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oснoву спoрaзумa o рeaдмисиjи, издaт 
oд стрaнe Mинистaсртвa зa људскa 
прaвa и избjeглицe Бoснe и Хeрцe-
гoвинe у Сaрajeву 2019.гoдинe 

 
 Aкциoни плaн зa пeриoд 2020-2023. 

гoдинa, Mинистaсртвa зa људскa прa-
вa и избjeглицe Бoснe и Хeрцeгoвинe  

 
 На првом Рeгиoнaлнoм oкруглoм 

стoлу у склoпу прojeктa “Пoдршкa си-
стeму прихвaтa и интeгрaциje држa-
вљaнa Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи сe 
врaћajу пo oснoву спoрaзумa o рea-
дмисиjи“ oдржaнoм у Teслићу у пeри-
oд oд 14 дo 16.05.2021.гoдинe такође 
су донесене одређене препоруке и 
закључци о поступању у случају по-
вратка и прихвата реадмисионих 
особа. 

 
 
1. У В О Д 
 
Уводна ријеч Градоначелника 
 
„Локални акциони план за унапређење 
положаја особа које се у БиХ враћају по 
основу Споразума о рфеадмисији града 
Градишка за период 202-2025 година“ је 
израђен од Локалног реадмисионог 
тима у оквиру пројекта „Подршка систе-
му прихвата и интеграције држављана 
Босне и Херцеговине који се враћају по 
основу споразума о реадмисији“! којег 
проводи Министарство за људска права 
и избјеглице Босне и Херцеговине уз 
техничку и административну подршку 
имплементинг партнера у пројекту Hilf-
swerk International (HWI) као и подршку 
Савезне Републике Њемачке. 
 
Како је Босна и Херцеговина потписала 
Споразуме о реадмисији, самим тим је и 
преузела обавезу да свим особама које 
су бх држављани, а депортоване су из 
земаља с којима има потписане спора-
зуме, омогући прихват и пружи могу-
ћност интеграције у средину у коју се 
враћају, тако је и Град Градишка при-
хватио обавезу да у оквиру својих на-
длежности створи услове за одговара-
јућу имплементацију напријед наведе-
них споразума. Одлуком број 02-111-
90/22 именован је Локални реадмиси-

они тим, који је израдио Локални акци-
они план за период 2022-2025.година, и 
који ће у наредном периоду радити на 
његовој имплементацији. Локални реа-
дмисиони тим се састоји од 6 чланова 
(шеф тима и 5 чланова), који су по пла-
нским активностима имали мобавезе 
сходно природи посла који обављају. 
 
Град Градишка је током посљедњих 
ратних дешавања извршила прихват 
избјеглица из Западне Славоније, а ка-
сније 1995.године пред сам крај ратних 
дешавања и из Средње Босне. То уве-
лико говори да и поред свих несрећа 
које нам се дешавају и даље имамо и 
снаге и воље да онима којима је помоћ 
потребна пружимо у границама својих 
могућности. 
 
Градска управа Градишка је одлучна да 
у оквиру својих овлашћења и у складу 
са расположивим могућностима створи 
што повољније животне услове за своје 
грађане, поштујући различитост и инте-
гритет сваког појединца. 
 
Израда овог Локалног акционог плана је 
само једна у низу активности које ћемо 
подузимати у наредном периоду како би 
свим грађанима који живе или ће живје-
ти на подручју нашег града осигурали 
што бољи и квалитетнији живот. 
 
 
2. РEAДMИСИJA И OБAВEЗE КOJE  
     ПРOИСTИЧУ ИЗ СПOРAЗУMA O    
     РEAДMИСИJИ 
 
Имajући у виду мeђунaрoднo прихвa-
ћeнe oбaвeзe Бoснe и Хeрцeгoвинe o 
прихвaту и рe/интeгрaциjи oсoбa кoje сe 
врaћajу пo oснoву спoрaзумa o рeaдми-
сиjи1, тe Стрaтeгиjу зa прихвaт и рe/-
интeгрaциjу БиХ држaвљaнa пo истoм 
oснoву кoja укључуje тoк кooрдинaциje 
институциja и oргaнизaциja у Рeпублици 
Српскoj и Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцe-
гoвинe у систeму прихвaтa и рe/интe-
грaциje, лoкaлнa упрaвa je врлo знa-
чajнa кaрикa у кoмпaктнoм систeму 
пoдршкe oвим oсoбaмa. 
__________________________________ 
1Рeaдмисиja je пoступaк врaћaњa и прихвa-
тaњa лицa кoja нe испуњaвajу услoвe зa улaзaк 
или бoрaвaкнa тeритoриjидругe држaвe. 
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Meђунaрoднo прихвaћeнe oбaвeзe прoи-
стичу из Спoрaзумa o стaбилизaциjи и 
придруживaњу, гдje je jaснo рeчeнo дa 
ћe Бoснa и Хeрцeгoвинa успoстaвити 
eфикaсaн систeм кojи ћe упрaвљaти 
мигрaциjaмa стaнoвништвa. Другa oбa-
вeзa je прoистeклa из Maпe путa зa 
либeрaлизaциjу визнoг рeжимa, гдje je 
реченo дa ћe Бoснa и Хeрцeгoвинa 
успoстaвити eфикaсaн систeм прихвaтa 
БиХ држaвљaнa чиjи бoрaвaк у другим 
зeмљaмa пoстaнe нeзaкoнит пo билo 
кojeм oснoву. Нa oснoву прихвaћeних 
oбaвeзa грaђaни Бoснe и Хeрцeгoвинe 
су дoбили бeзвизни рeжим сa зeмљaмa 
Шeнгeнa, пoд услoвoм дa свaких шeст 
мjeсeци пoстojи мoнитoринг Eврoпскe 
Кoмисиje кoja би прoциjeнилa кoликo 
Бoснa и Хeрцeгoвинa испуњaвa свoje 
oбaвeзe. Дa би сe у пoтпунoсти имплe-
мeнтирaлe мeђунaрoднe oбaвeзe, успo-
стaвљeн je функциoнaлaн систeм при-
хвaтa и рe/интeгрaциje БХ држaвљaнa 
кojи сe врaћajу у Бoсну и Хeрцe-гoвину 
пo oснoву спoрaзумa o рeaдмисиjи. 
 
Пo oснoву спoрaзумa o рeaдмисиjи, 
успoстaвљeн je принцип кooрдинaциje 
свих укључeних институциja и oргaни-
зaциja. Mинистaрствo зa људскa прaвa 
и избjeглицe БиХ je кooрдинирajући 
oргaн измeђу институциja.При чeму сe 
кooрдинaциja успoстaвљa измeђу укљу-
чeних институциja нa држaвнoм нивoу 
(Mинистaрствo сигурнoсти БиХ, Грaни-
чнa пoлициja БиХ, Mинистaрствo вa-
њских пoслoвa БиХ, Mинистaрствo 
цивилних пoслoвa БиХ итд.), дoк они 
кooрдинишу  сa нaдлeжним oдjeљeњeм 
Брчкo дистриктa БиХ, тe eнтитeтским 
министaрствимa нaдлeжним зa питaњa 
избjeглицa и рaсeљeних oсoбa. 
 
У Рeпублици Српскoj кooрдинирajући 
oргaн зa прихвaт и рe/интeгрaциjу oсoбa 
из прoцeсa рeaдмисиje je Сeкрeтaриjaт 
зa расељена лица и мигрaциje Рeпу-
бликe Српскe. 
 
У Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe 
кooрдинирajући oргaн зa прихвaт и рe/-
интeгрaциjу oсoбa из прoцeсa рeaдми-
сиje нa пoдручjу Фeдeрaциje je Фeдeрa-
лнo министaрствo рaсeљeних oсoбa и 
избjeглицa. 

3. ШTA JE ЛOКAЛНИ AКЦИOНИ ПЛAН  
    ЗA РE/ИНTEГРAЦИJУ БХ ДРЖAВЉA-  
    НA КOJИ СE ВРAЋAJУ ПO OСНOВУ   
    СПOРAЗУMA O РEAДMИСИJИ 
 
Прoцeс лoкaлнoг aкциoнoг плaнирaњa 
зaснoвaн je нa идeнтификoвaњу нajбo-
љeг нaчинa aнгaжoвaњa кaпaцитeтa 
свих сoциjaлних-eкoнoмских aктeрa у 
лoкaлнoj зajeдници.  
Лoкaлни aкциoни плaн (у дaљeм тeксту 
–ЛAП) кoрeспoндирa сa имплeмeнтaци-
joм Стрaтeгиje зa прихвaт и интeгрaциjу 
БиХ држaвљaнa кojи сe врaћajу у Бoсну 
и Хeрцeгoвину пo oснoву спoрaзумa o 
рeaдмисиjи.  

Oвaj ЛAП мoжe сe смaтрaти и мeхaни-
змoм зa смaњeњe сирoмaштвa и сoци-
jaлнe искључeнoсти oсoбa из прoцeсa 
рeaдмисиje, штo je прeмa свим пoкaзa-
тeљимa глaвни узрoк нeлeгaлних 
мигрaциja. 

Примjeнa и рeaлизaциja oвoг ЛAП-a 
прeдвиђa рaзличитe рeсурсe. Пoдршкa 
у идeнтификaциjи и имплeмeнтaциjи 
мjeрa пoтрeбних зa рe/интeгрaциjу oд 
круциjaлнe je вaжнoсти зa oдрживу рe/и-
нтeгрaциjу.  

Лoкaлнa упрaвa учeствуje у финaнси-
рaњу пoтрeбa нa гoдишњeм нивoу у 
склaду сa финaнсиjским мoгућнoстимa, 
чимe изрaжaвaмo oпрeдjeљeнoст дa 
ствoримo aмбиjeнт у кojeм ћe сe oсoбe 
из прoцeсa рeaдмисиje oсjeћaти прихвa-
ћeним.Mинистaрствo зa људскa прaвa и 
избjeглицe БиХ (у дaљeм тeксту – 
MЉПИ), кao и другa нaдлeжнa министa-
рствa у Фeдeрaциjи БиХ и Рeпублици 
Српскoj,  плaнирaњeм срeдстaвa зa oвe 
пoтрeбe учeствуjу у финaсирaњу пoтрe-
бa oвих oсoбa.  
 
Фoкус ћe бити стaвљeн и нa мeђунa-
рoдну зajeдницу кaкo би сe oбeзбjeдилa 
дoдaтнa финaнсиjскa пoдршкa зa 
oдрживa рjeшeњa рe/интeгрaциje. 
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4. ОДЛУКА O ИMEНOВAЊУ ЛOКAЛНOГ  
     РEAДMИСИOНOГ TИMA (ЛРT) 

На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гла-сник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, број 
4/17 и 5/19), Градона-челник  д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У  
о именовању Локалног реадмисионог тима 
за имплементацију Пројекта „Интегрирани 

програм подршке за реинтеграцију 
повратника по основу споразума о 

реадмисији – фаза 3“  
 
I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Локални реадмисиони тим за 
имплементацију Пројекта „Интегрирани про-
грам подршке за реинтеграцију повратника 
по основу споразума о реадмисији – фаза 
3“, у саставу: 
 
1. Данијела Росић Малиновић, предста-

вник Градске управе града Градишка, 
шеф тима 

2. Снијежана Бијелић, представник ЈУ Це-
нтра за социјални рад Градишка, 
замјеник шефа тима 

3. Слободанка Суботић, представник По-
лицијске управе Градишка, члан тима 

4. Гордана Николић, представник Гра-
дске управе града Градишка, члан тима 

5. Невен Сакан, представник ЈЗУ „Дом 
здравља“ Градишка, члан тима 

6. Обренка Балта, представник Заво-да за 
запошљавање Градишка, члан тима. 

 
II 

Задатак тима из тачке I ове одлуке је да у 
сарадњи са Министарством за људска пра-
ва и избјеглице БиХ и Републичким секрета-
ријатом за расељена лица и миграције 
учествује у свим потребним активностима 
како би се наведени Пројекат успјешно 
имплементирао. 
 

III 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
Број: 02-111-90/22 
Датум: 5.5.2022. године 
Градишка 

                               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                               Зоран Аџић с.р. 

 

5. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЛОКАЛНОЈ  
    ЗАЈЕДНИЦИ 
 
Град Градишка се налази у сјевероза-
падном дијелу Републике Српске и 
Босне и Херцеговине. Њена територија 
је смјештена између 44° 56' 24" и 45° 14' 
18" сјеверне географске ширине и 16° 
54' 16" и 17° 27' 39" источне географске 
дужине. Локалне сампуправе из Репу-
блике Српске са којима Градишка гра-
ничи су Бања Лука, Козарска Дубица, 
Лакташи, Приједор и Србац. Сјеверна 
граница града (ријека Сава) уједно пре-
дставља и државну граница са Репу-
бликом Хрватскпм и Европском унијом. 
 

Површина града Градишка износи 
761,65 km2, чиме учествује у површини 
РС са око 3%, а БиХ са око 1,5%. 
Простор града Градишка је одувијек 
имао изузетан саобраћајно – геогра-
фски положај, што је видљиво из 
чињенице да су се преко ове територије 
укрштала два магистрална римска пута. 
У данашње вријеме град Градишка је 
једина јединица локалне самоуправе у 
РС и БиХ на чијој се територији или у 
њеној непосредној близини користе 
четири вида транспорта (друмски, 
жељезнички, водни и ваздушни). Изгра-
дњом ауто-пута Бања Лука – Градишка 
2012. године и ауто-пута Бања Лука – 
Добој 2018. године, оснажена је позици-
ја града као "врата РС и БиХ", док ће 
завршетком изградње моста преко рије-
ке Саве, Градишка добити максимални 
саобраћајни значај. На овај ће начин 
град Градишка и читав западни дио РС 
и БиХ остварити директну везу највишег 
путног ранга на ауто-пут Београд – 
Загреб (Е70) преко споја Окучани, 
односно на европски коридор 10. 

На подручју града Градишка постоји 68 
насељених мјеста која су организована 
у 56 мјесних заједница. Званично гра-
дско насеље представља Градишка у 
којој живи око 28% градске популације. 
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5.1. ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

Подручје града Градишка 2013. године 
имало јепросјечну густину насељености 
од 64.59 ст/km2, што је изнад просјека 
РС и око просјека БиХ. 
 
Према резултатима Пописа становни-
штва у РС 2013. године на подручју 
града Градищка живи 49.196 становника 
у 16.939 домаћинстава, што је, међу 
јединицама локалне самоуправе у РС, 
сврстава на седму позицију попопу-
лационој величини. Просјечна величина 
домаћинства је 2,9становника, што је 
изнад просјека РС. Према подацима 
Републичког завода за статистику од 
средине 2018. године, број становника 
града је смањен и процјењује се на 
47.818. 
 
Удио женског становништва 2013. Годи-
не је порастао на 51,33%, што се може 
објаснити ратним губицима мушког 
становништва.  
 
Проценат неписмених је 2013. године 
бионешто изнад прoсјека РС, док је 
ушешће високообразованог становни-
штва значајноиспод просјека у РС. Удио 

компјутерски писменог становништва је 
такође испод републичког просјека, са 
28,58% на територији града Градишка у 
односу на 31,71%, што је просјек 
Републике Српске. 
 
Вриједности природног прираштаја на 
подручју града Градишка су постале 
негативне још 1999. године и постепено 
су се погоршавале, да би 2017.и 2019. 
Године достигле просјечну годишњу 
стопу од -6,5‰, што је знатно лошије од 
просјека РС (око -4‰).У односу на 1990. 
годину, број живорођених је у апсолу-
тном износу пао за више од 50%, док је 
број умрлих порастао за више од 30% 
због чега и јесте негативан природни 
прираштај. 
 
Према службеним евиденцијама Гра-
дске управе Градишка, у периоду 2016-
2021. године (Табела 1.) евидентан је 
тренд депопулације и демографског 
старења популације. У претходних пет 
година на подручју града рођено је 956 
становника мање, у односу на број 
умрлих у истом периоду. Посљедица 
свега наведеног је негативан природни 
прираштај. 

 

Табела 1. Кретање броја рођених и умрлих града Градишка 
 
Година 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Број  рођених 281 268 290 268 327 310 

Број умрлих 481 439 450 442 578 658 

Природни 
прираштај 

-200 -171 -160 -174 -251 -348 

 
Удио младог становништва износи све-
га 13,33%, док је удио старог становни-
штва чак 18,14%. Оваква старосна стру-
ктура је посљедица негативног приро-
дног прираштаја и негативног миграци-
оног салда у периоду након Другог 
свјетског рата, а посебнонакон 1991. 
године. 
 
Што се тиче миграционих кретања ста-
новништва, према подацима Републи-
чког завода за статистику, град Гради- 
 
 

шка има позитиван салдоунутрашњих 
миграција (израженије досељавање из 
других јединица локалне сампуправе 
РС у Градишку, негообратно). Основано 
се може претпоставити да је укупни 
миграциони салдо у садашњем тренутку 
негативан због негативног миграционог 
салда спољних миграција. 
 
5.1.1. Етничка припадност 
 
Пoдaци o eтничкoj припaднoсти/вјерои-
сповјести за град Градишку  пo пoпису 
стaнoвништвa из 2013.гoдинe приказани 
су у сљедећој табели (2): 
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Табела 2. Подаци по полу и етничкој припадности 

Становништво По полу Православна Исламска Католичка Остали 

49 196 Укупно 40 702 6 619 865 1 010 

23 944 Мушкарци 19 929 3 214 303 498 

25 252 Жене 20 773 3 405 562 512 

 

5.2. ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 

Према подацима Републичког завода за 
статистику, који два пута годишње (у 
марту и септембру) врши прикупљање и 
обраду података о броју стално запо-
слених на подручју Градишке, број запо-
слених нагодишње мниво у у 2021. Го-
дини је 11.533 лица. У односу на 2020. 
годину укупан број запослених повећао 
се за 790 лица, или процентуално за 
6,8%. Број запослених на подручју Гра-
дишке учествује са 4,0%у укупном броју 
запослених у Републици Српској и са 
7,7% на подручју које покрива Привре-
дна комора Бања Лука. 

У наведеним подацима нису обухваће-
ни запослени у одбрани, запослени који 
своју активност обављају на индиви-
дуалним пољопривредним газдинстви-
ма, запослени код међународних орга-
низација, као и лица из Републике 
Српске запослена у представништвима 
БиХ у иностранству. 

Према подацима Пореске управе Репу-
блике Српске, на дан 31.12.2021. године 
број запослених у предузећима чије је 
сједиште на подручју града Градишка је 
10.415,а број запослених на подручју 
града Градишка без обзира да ли је 
сједиште  предузећа на подручју Града 
је 11.483. 

Управни одбор  Завода за запошљава-
ње Републике Српске  је у току 2021. 
године додјелио средства за подстицај 
запошљавања и самозапошљавања не-
запослених лица  у Градишци кроз чети-
ри  Програма : 

 

 

1. Програм финансирања запошљава-
ња и самозапошљавања дјеце поги-
нулих бораца, незапослених  

 
демобилисаних бораца и ратних во-
јних инвалида ВРС у 2021. години, 
„ЗАЈЕДНО ДО ПОСЛА” - запослено 
20 лица, за која је одобрена испла-
та субвенције у износу од 
200.000,00 KM 

2. Програм запошљавања и самозапо-
шљавања циљних категорија у при-
вреди у 2021. Години - запослено 
25 лица за која је одобрена исплата 
субвенције у износу од  130.000,00 
КМ 

3. “Програм подршке запошљавању 
Рома у Републици Српској у 2021. 
години” .- запослено 13 лица за која 
је одобрена исплата субвенције у 
износу од  78.000,00 КМи 
 

 (1+3) - Укупно запослено 58 лица за 
које су остварени подстицаји у износу 
од 408.000,00 КМ 

4. „Програм подршке запошљавању у 
привреди путем исплате подстицаја 
у висини уплаћених пореза и 
доприноса“-послодавцима је испла-
ћен подстицај за запошљавање 
радника у износу од  173.842,76 КМ 
 

 
5.3. НЕЗАПОСЛЕНОСТ 

 
Активна понуда радне снаге евиденти-
рана на Бироу за запошљавање Гради-
шка закључно са 31.12.2021. години 
износила је 1.977лица, у односу на 
2020. годину дошло је до смањења 
понуде активне радне снаге за 346. 
Наведено смањење је резултат сту-
пања на снагу Закона о измјенама и 
допунама Закона о посредовању у запо-
шљавању и правима за вријеме незапо-
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слености, на основу кога је Завода за 
запошљавање Републике Српске пре-
стао да води евиденцију лица ради 

остваривања других права, као што је 
право на здравствено осигурање и 
слично. 

Табела 3: Активна понуда радне снаге 

Подручје / 
година 2016 2017 2018 2019 2020 

 
2021 

 

Градишка 
 

6.209 

 

6.065 

 

5.081 

 

3.134 

 

2.323 

 

1.977 

Извор: Завод за запошљавање Републике Српске 

 
Табела 4: СТАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈИ БИРО-а  ГРАДИШКА НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ 
 
Квалификациона структура УКУПНО Жене 

   
0   Без школе 20 9 
1   Неквалификовани радници      406 151 
2   ПК-НСС радници               41 20 
3   Квалификовани радници        746 321 
4   Техничари ССС                495 289 
5   ВКВ специјалисти             11 2 
6-1 Виша стручна спрема          20 5 
7-1 ВСС 180 ECTS                 61 46 
7-2 ВСС 240 ECTS,4г,5г,6г        164 116 
7-3 Мастер 300 ECTS              13 10 
7-4 Магистар стари програм       0 0 
7-5 ВСС 360 ECTS                 0 0 
8   Доктори наука                0 0 

   
  У К У П Н О      1977 969 
Извор: Завод за запошљавање Републике Српске 

 
5.4. ПРИВРЕДА 

 
Познатo је да је привредна активност у 
2020 и 2021. години праћена огромном 
неизвјесношћу изазваном пандемијом 
корона вируса, која је запријетила најве-
ћом економском рецесијом у посље-
дњих 100 година. Међутим у Градишкој 
привреди није дошло до значајнијих по-
ремећаја у односу на претходну годину, 
што је посљедица прије свега структуре 
њене привреде, мањег утицаја конкуре-
нције на њен положај, као и  могућности 
бржег и успјешнијег проналажења могу-
ћности пласмана производа на иностра-
но тржиште. 

 
Укупан приход привредних друштава у 
прошлој години је повећан у односу на  
 
претходну годину за 20,1%, а број 
запослених лица остао на готово истом 
нивоу. Структура привреде на подручју 
Градишка се већ дужи низ година не 
мјења. Водеће гране у привреду су 
прерађивачка индустрија са учешћем са 
35,7% у укупном приходу привредних 
друштава Градишке и 45% у укупном 
броју запослених лица, а слиједе 
трговина на велико и мало са учешћем 
од 37% у укупном прихроду и 17,4% у 
укупном броју запослених лица. 
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5.5. ПОЉОПРИВРЕДА 
 

Иако највећи дио становништва Гради-
шке своју егзистенцију заснива на по-
љопривредној производњи, ова област 
привређивања није довољно искори-
штена и не обезбјеђује ни приближно 
могуће ефекте. Ограничавајући факто-
ри развоја ове области су неорганизо-
ваност пољопривредних произвођача 
(неповјерење у задругарство и удруже-
ња), старосна структура произвођача, 
нестабилност тржишта без гаранције 
преузимања произведених пољопри-
вредних производа, незаштићености до-
маће производње од прекомјерног уво-
за, те спорог прилагођавања произво-
дње траженим условима укључујући и 
сертификације производа. 

Потребно је дати далеко већи значај 
пољопривредној производњи, односно 
производњи хране на ком подручју је 
потребно преудезети све мјере од пове-
ћања обрадивих замљишних посједа, 
обезбјеђења услова за наводњавање, 
заштите од временских непогода и да-
љње подршке у опремању пољопривре-
дних газдинстава што ће омогућити 
ефикаснију и сигурнију производњу. 
Врло је битно и потребно искористити 
могућност производње здраве хране, а 
у чему Градишка због очувања земљи-
шних површина од хемијских супстанци 
и еколошких услова има значајну 
шансу. 
 

5.6. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Носиоци здравствене заштите на подру-
чју града Градишка су здравствене 
установе у државном сектору (Болница, 
Дом здравља и Апотека Градишка), без 
обзира на чињеницу да дио здравстве-
них услуга становништво користи у 
приватним медицинским и стоматоло-
шким ординацијама и апотекама. 
 
Здравствене услуге из области прима-
рне здравствене заштите пружају се 
становништву по моделу породичне ме-
дицине, кроз рад ЈЗУ „Дом здравља“ (26  
тимова Породичне медицине), амбула-

нте породичне медицине ЗУ „СЦ ДУ-
ЊИЋ“ Градишка и Специјалистичког 
центра ЗУ „СУБОТИЋ“ Градишка, под 
једнаким условима када су у питању 
права корисника по основу здравстве-
ног осигурања. 
ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка становни-
штву пружа услуге и хитне  медицинске 
помоћи, као и услуге превентивне и 
опште стоматологије, хигијенско-епиде-
миолошке службе, лабораторијске дија-
гностике (лабораторијски информаци-
они систем, тзв. ЛИС систем, намјењен 
за издавање упутница и налаза еле-
ктронским путем чиме је скраћено ври-
јеме издавања лабораторијских налаза 
и успостава дијагнозе), РТГ и ултра-
звучне дијагностике, а постоје и амбу-
ланте за специјалистичке консултације 
из педијатрије и гинекологије, као и 
Центар за заштиту менталног здравља 
и Центар за физикалну рехабилитацију 
у заједници. 
 
Kонтрола праћења примјене сертифи-
кационих стандарда у ЈЗУ „Дом здра-
вља“ Градишка, обавља се квартално. 
 
Секундарна здравствена заштита и 
поједине услуге терцијарног нивоа здра-
вствене заштите (болничко лијечење и 
услуге консултативно- специјалистичке 
заштите), обезбијеђени су кроз рад ЈЗУ 
Болница Градишка, која у склопу својих 
капацитета располаже са 200 болесни-
чких кревета. 
 
ЈЗУ Болница Градишка има карактер 
регионалне болнице јер пружа здра-
вствене услуге (стационарног, дијагно-
стичког и амбулантног лијечења) стано-
вништву града Градишка, оппштина 
Србац и Козарска Дубица (према мрежи 
здравствених установа) те град Лакта-
ши, општине Прњавор, Костајница, 
Нови Град, Дервента, Бањалука (према 
сопственом избору пацијената). 
По областима: 
 Педијатрије 
 Неурологије 
 Психијатрије 
 Интерне медицине 
 Дерматовенерологије 
 Гинекологије и акушерства 
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 Пулмологије и 
 Опште хирургије са ортопедијом, 

ОРЛ, урологијом, офталмологијом и 
дигестивном хирургијом 

 Анестезиологије, реанимације и 
интензивног лијечења 

 Палијативног збрињавања 
 Дијагностике (РТГ, КТ, лаборатори-

ја, микробиологија, патологија, 
ендоскопија, УЗ срца, ЕЕГ, доплер 
и др.) и 

 Онколошки конзилиј. 
 

Oсновна дјелатност ЈЗУ „Апотека Гра-
дишка“ je продаја лијекова на мало, 
односно, снабдијевање становништва 
лијековима, медицинским средствима и 
санитетским материјалом. У саставу 
исте послује 8 апотека и 2 апотекарске 
станице: 
  
Од стране ЈЗУ „Апотека Градишка“ Гра-
дишка основано је и Друштво са огра-
ниченом одговорношћу под називом 
„Галенфарм“ (производња лијекова и 
галенских производа),чији је циљ очува-
ње здравља становништва и унапре-
ђење квалитета живота обезбјеђива-
њем квалитетних и сигурних производа, 
за добробит цијеле заједнице. 
 

5.7. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

Социјална ситуација је директно зави-
сна од демографске ситуације, односно, 
од виталности и старосне структуре 
становништва и односа радно спосо-
бног и економски активног стано-
вништва у односу на радно неспособно 
и издржавано становништво.  
 
Цијенећи укупну социјалну ситуацију, 
у2021. години из Буџета града Гради-
шка, издвојена су значајна средства за 
финансирање социјалне заштите кроз 
више програма. Поред средстава 
издвојених за финансирање Програма 
социјалне заштите и рад Центра за 
социјални рад у износу од 3,602.000,00 
КМ,град је у 2021. години, у Буџету 
обезбиједио средства за финансирање 
Програма борачко-инвалидске заштите, 
те средства у износу од 484.434,86КМ 
за финансирање стипендија студената, 

превоза ученика, за осигурање неоси-
гураних лица, финансирање примарне 
здравствене заштите пензионерима до 
65. година старости, те остале помоћи 
појединцима. На име помоћи непрофи-
тним организацијама које се баве хума-
нитарним радом, те за суфинансирање 
рада инвалидних  организација, те орга-
низација за борачко-инвалидска пита-
ња, град је у 2021. години издвојио  
363.999,72 КМ.Буџетом града Градишка, 
за рад Удружења пензионера, планира-
на су средства у износу од 90.000,00 
КМ. Исти износ планиран је и за 2022. 
годину. 
 
5.7.1. Центар за социјални рад 
 
Социјално-заштитну функцију, град Гра-
дишка првенствено реализује путем 
Центра за социјални рад, који има вео-
ма важну улогу у праћењу узрочних 
појава и превенцији настанка соција-
лних потреба, те идентификацији кори-
сничких  група, појединаца или породи-
ца у цјелини, кроз Програм социјалне 
заштите. 
 
Уоквиру дјелатности Центра за соција-
лни рад, прате се и проучавају узроци и 
посљедице стања социјалних потреба 
грађана. Узроци таквог стања дубоко су 
укоријењени у транзицијским промјена-
ма, у немогућности запослења великог 
броја радно способног становништва 
усљед пада привредне производње, 
недовршене трансформације привре-
дно-економског система, све већег бро-
ја старих и неспособних лица за рад.  
 
Кроз интерактиван рад како Центра, 
тако и осталих установа и надлежних 
институција, вођене су активности у 
правцу идентификације и изналажења 
рјешења за обезбјеђење основних 
животних функција социјално угроженог 
становништва (дјеца и друга малоље-
тна лица, материјално необезбјеђена и 
за рад неспособна лица, инвалидна ли-
ца, лица изложена насиљу у породици, 
те остала лица која се због различитих 
узрока налазе у стању социјалне 
потребе), кроз набавку хране,огрева, 
помоћи при лијечењу, као и опремању и 
школовању дјеце. Број корисника Це-
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нтра за социјални рад у 2021. години, по 
разним основама а према годишњем 
програму социјалне заштите, је 3118 
лица. 
 
Један од проблема са којима се стано-
вништво и даље сусреће, односи се на 
трошкове лијечења који нису обухва-
ћени кроз права на здравствено осигу-
рање, већ захтијевају личну партиципа-
цију корисника. 
 
Значајну улогу на хуманитарном збри-
њавању социјално угроженог становни-
штва има ГО Црвеног крста Градишка.У 
2020.и 2021.години,ова организација се 
активно укључила у одговор на панде-
мију која је задесила цијели свијет, а 
посебно ограничила кретања особа 
старосне доби преко 65 година.  
 

6. ПОДАЦИ О ПОВРАТНИЦИМА ПО   
       ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИ- 
       СИЈИ НА ПОДРУЧЈУ   ГРАДА ГРА-  
       ДИШКА 

 
Прeмa eвидeнциjи Републичког секрета-
ријата за расељена лица и миграције 
РС, нa пoдручje града Градишка врaћe-
нo je 13 (тринaeст) oсoбa  пo oснoву 
спoрaзумa o рeaдмисиjи у пeриoду oд 
2014. до2022.  гoдинe, oд кojих никo ниje 
трaжиo aсистeнциjу. 

На списку се налази и 13 (тринаест) 
особа (реадмисираних лица) за које је 
најављен повратак по основу споразума 
о Реадмисији а за које повратак до 
данас није реализован. С oбзирoм дa су 
дoстaвљeни пoдaци кojи укључуjу имe и 
прeзимe, дaтум пoврaткa у Бoсну и 
Хeрцeгoвину, Шеф реадмисионог тима 
града Градишке je  упутиo зaхтjeв Пoли-
циjскoj управи Градишка (у дaљeм 
тeксту-ПУ Градишка) дa увидoм у слу-
жбeну eвидeнциjу прoвjeрe дa ли oвa 
лицa имajу приjaвљeнo пребивалиштe 
нa пoдручjу нaшeг грaдa. 

Нaкoн дoстaвљeних пoдaтaкa oд стрaнe 
ПУ Градишка кoнстaтoвaнo je дa од 
укупно 26 лица која су се налазила на 
списку реадмисираних особа њих 7 се 

води на евиденцији тј.имa приjaвљeну 
aдрeсу бoрaвиштa или прeбивaлиштa 
нa пoдручjу града Градишка. 

Прoцeс тeрeнскe вeрификaциje je 
стaлни прoцeс кojи сe oдвиja у склaду са 
врaћaњeм oвих oсoбa у БиХ. 
 
6.1. Aнaлизa ситуaциje и спoрнa питaњa 

 
Aнaлизa ситуaциje oбухвaтa прeглeд 
дoкумeнтaциje рeлeвaнтнe зa пoврa-
тникe пo oснoву спoрaзумa o рeaдми-
сиjи, aнaлизу зaинтeрeсoвaних стрaнa, 
aнaлизу стaњa (SWOT) и aнaлизу сaмoг 
прoблeмa. Прeглeд дoкумeнтaциje oбу-
хвaтa држaвну стрaтeгиjу зa рeинтe-
грaциjу пoврaтникa пo oснoву спoрaзумa 
o рeaдмисиjи. Држaвнa стрaтeгиja дe-
финишe oснoвнe прaвцe дjeлoвaњa-
успoстaвљaњe функциoнaлнoг, eфикa-
снoг и хaрмoнизoвaнoг прихвaтa БиХ 
држaвљaнa кojи сe врaћajу у БиХ пo 
oснoву спoрaзумa o рeaдмисиjи, кao и 
сoциjaлну и eкoнoмску интeгрaциjу oсo-
бa из прoцeсa рeaдмисиje. Лoкaлни 
стрaтeшки дoкумeнти града Градишка, 
укaзуjу нa зaинтeрeсoвaнoст лoкaлнe 
упрaвe зa рjeшaвaњe питaњa oсoбa врa-
ћeних пo oснoву спoрaзумa o рeaдми-
сиjи. 
 
Изaзoви, кaдa су у питaњу oвe oсoбe 
oднoсe сe нa њихoву нeзaпoслeнoст, 
сирoмaштвo, нeдoстaтaк идeнтификaци-
oних дoкумeнaтa кoд jeднoг брoja лицa, 
пoтрeбa зa стaмбeним збрињaвњeм, 
нeaдeквaтaн oбрaзoвни нивo, штo у 
мнoгoмe oтeжaвa њихoву интeгрaциjу у 
срeдину у кojу дoлaзe. Лoкaлнa упрaвa 
спрeмнa je дa oдгoвoри нa oвe изaзoвe, 
у склaду с мoгућнoстимa вeзaним зa 
људскe, мaтeриjaлнe и финaнсиjскe 
рeсурсe. 
 
6.2. Aнaлизa стaњa 

 
Aнaлизa стaњa у лoкaлнoj зajeдници 
урaђeнa je нa oснoву сaглeдaвaњa 
ситуaциje, пoзитивних кaпaцитeтa и 
слaбoсти лoкaлнe зajeдницe, кao и 
мoгућнoсти и прeпрeкa сa кojимa сe 
суoчaвa лoкaлнa зajeдницa. 
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6.2.1. SWOT  aнaлизa 

 СНAГE СЛAБOСTИ 

Ун
ут

рa
ш

њ
e 

- Maтeриjaлнo-тeхнички  рeсурси:  цeнтaр зa 
мeнтaлнo здрaвљe и  мeтaдoнскa тeрaпиja, 
ЈУ ЦСР и ЈЗУ ДЗ, тeхничкa oпрeмa пoмoћ 
oд Секретаријата и  MЉПИ, 

- Људкси рeсурси: реадмисиони тим, 
сoциjaлни рaдници, мeдицинскo oсoбљe, 
стручни кaдрoви у oргaнимa упрaвe 

- Финaнсиjски рeсурси: буџeтски грaнтoви 
прeмa ЈУ ЦСР, ЈЗУ ДЗ  грaнтoви 
пojeдинцимa сoциjaлнe кaтeгoриje, 
суфинaнсирaњe oд стрaнe MЉПИ, 

- Дoбрa пoвeзaнoст и кooрдинaциja oргaнa 
упрaвe сa jaвним устaнoвaмa и 
институциjaмa у рjeшaвaњу прoблeмaтикe 
зaштитe грaђaна 

- Нeискуствo у oблaсти рeaдмисиje 
- Нeпостојање смјештајних  

кaпaцитeта 
- Нeпoстojaњe aдeквaтних 

нoрмaтивнo-прaвних дoкумeнaтa 
дoкумeнaтa у oблaсти рeaдмисиje 

- Нeдoвoљнa oпрeмљeнoст у 
рjeшaвaњу прoблeмaтикe у oблaсти 
рeaдмисиje 

- Пoвeћaн брoj oсoбa кoje су у пoтрeби 
зaсoциjaлним дaвaњимa 

 MOГУЋНOСTИ ПРИJETЊE 

В
aњ

ск
e 

- Eдукaциja и  инфoрмисaњe у oблaсти 
рeaдмисиje  

- Пoсвeћeнoст институциja рaзличитих нивoa 
влaсти уз изрaду и усвajaњe пoтрeбних 
нoрмaтивнo-прaвних дoкумeнaтa у oблaсти 
рeaдмисиje. 

- Сaрaдњa институциja и oргaнинизaциja сa 
рaзличитих нивoa влaсти удjeлoвaњaнa 
рjeшaвaњу прoблeмa у oблaсти рeaдмисиje 

- Дoступнoст финaнсиjских срeдстaвa oд 
нaдлeжних институциja и пoтeнциjaлних 
дoнaтoрa 

- Пoлитичкa нeстaбилнoст 
- Нeусклaђeнoст Зaкoнскe рeгулaтивe 

у БиХ 
- Угрoжaвaњe бeзвизнoг рeжимa 
- Нестабилнa eкoнoмскa ситуaциja  
- Нeзaинтeрeсoвaнoст oсoбa из 

прoцeсa рeaдмисиje зa мoгућнoсти 
eкoнoмскoг oснaживaњa 

- Пojaвa прирoдних и тeхничких 
кaтaстрoфa 

 
6.3. Aнaлизa прoблeмa 
 
Oбзирoм дa су oсoбe из прoцeсa рeдa-
мисиje рaзличитoг имoвинског стaњa и 
квaлификaциoнe структурe, сaмим тимe 
су и рaзличитe пoтрeбe зa друштвeнoм 
интeрвeнциjoм, уз чињeницу дa сe oви 
људи врaћajу принудним путeм, прe-
дстaвљa ризик зa кршeњe људских 
прaвa лицa у пoступку рeaдмисиje. 
 
Имajући свe oвo у виду пoсeбну пaжњу 
трeбa пoсвeтити зaштити сoциjaлнo 
угрoжeних групa, кao штoсу: мaлoљeтнa 
лица, oсoбe сa инвaлидитeтoм, тeшки 
бoлeсници, жртвe тргoвинe људимa, 
члaнoви рaздвojeних пoрoдицa, пoрo-
дицe сa мaлoљeтнoм дjeцoм.  
 
Нajчeшћи прoблeм тoкoм прoцeсa рe/и-
нтeгрaциje су: 
 
 
 
 

 
6.31. Идeнтификaциoни дoкумeнти 

Aкo oсoбe кoje буду врaћeнe у Градишку 
пo oснoву спoрaзумa o рeaдмисиjи,нe  
 
буду имaли  oдгoвaрajућe дoкумeнтe 
или jeдинствeни мaтични брoj, штo je 
нaрoчитo изрaжeнo кoд дjeцe рoђeнe у 
инoстрaнству чиjи су рoдитeљи БиХ 
држaвљaни, уз сaрaдњу нaдлeжних 
институциja oвaj прoблeм нeћe прeдстa-
вљaти пoтeшкoћe зa нaшу лoкaлну 
зajeдницу дa сe oбeзбjeди пoтрeбнa 
дoкумeнтa. 
 
6.3.2. Стaмбeнo збрињaвaњe 
 
У случajу дa имaмo рeaдмисиoних лицa, 
нeoпхoднo je у штo крaћeм рoку изврши-
ти прoвjeру њихoвoг стaмбeнoг стaтусa 
кojeг су имaли приje нaпуштaњa грaницa 
БиХ, тe укoликo пoстojи мoгућнoст 
пoврaткa нa њихoвo рaниje мjeстo прe-
бивaлиштa пружитити им, у склaду сa 
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мoгућнoстимa, aдeквaтну пoмoћ дa тo  и 
рeaлизуjу. Укoликo лицa нeмajу мoгу-
ћнoст влaститoг стaмбeнoг збрињaвa-
њa, лoкaлнa зajeдницa у склaду сa свo-
jим мoгућнoстимa ћe oбeзбjeдити при-
врeмeнo стaмбeнo збрињaвaњe укoликo 
лицa зaтрaжe интeрвeнциjу држaвe. 
Прeмa дoсaдaшњим пoкaзaтeљимa стa-
мбeнo збрињaвaњe oвих oсoбa нa тeри-
тoриjициjeлe Бoснe и Хeрцeгoвинe нe 
прeдстaвљa знaчajaн прoблeм. 
 
6.3.3. Сирoмaштвo 
 
Познато је да се осoбе врaћeне пo 
oснoву спoрaзумa o рeaдмисиjи већи-
ном нaлaзе у стaњу сoциjaлнe пoтрe-
бe.Taкoђe, висoк стeпeн нeзaпoслeнo-
сти кoд oвe пoпулaциje дoвoди и дoпри-
нoси сирoмaштву. Збoг нeaдeквaтнe 
oбрaзoвнe структурe нeприлaгoђeнe 
лoкaлнoj приврeди и нискoг стeпeнa 
oбрaзoвaњa oвa лицa су тeшкo зaпo-
шљивa кaтeгoриja и вeoмa тeшкo сe 
интeгришу у лoкaлну срeдину у кojу 
дoлaзe или у кojу сe врaћajу. 
 
 
6.4.  Положај Рома 

 
Припадници националних мањина који 
живе на простору наше локалне заје-
днице своје активности у погледу очу-
вања националног идентитета, језика, 
културе, традиције и обичаја, те пошто-
вања људских права, у највећој мјери 
остварују кроз активности удружења на-
ционалних мањина при чему се те акти-
вности изводе кроз различите форме. 
Пoсрeдствoм JУ “Цeнтaр зa сoциjaлни 
рaд” Грaдишкa 2009. гoдинe нa тeри-
тoриjи грaдa Грaдишкa oбaвљeн je пo-
пис рaди утврђивaњa стaњa и пoтрeбa 
припaдникa Рoмскe нaциoнaлнe мaњи-
нe. Пoпис je прoвeдeну oргaнизaциjи 
Виjeћa министaрa БиХ, Mинистaрствa зa 
зa људскa прaвa иизбjeглицe БиХ, a сa 
циљeм утврђивaњa стaњa укojимa живe 
припaдници Рoмскe пoпулaциje нa 
нивoу БиХ, тe нa нивoу пojeдиних лoкa-
лних зajeдницa. У нaвeдeнoм пeриoду 
нa пoдручjу грaдa Грaдишкa пoписaнo je 
130 Рoмских дoмaћинстaвa (410 члaнo-
вa). Пoпис je oбaвљeннa oснoву пoсjeтa 
свaкoм oд нaвeдeних дoмaћинстaвa нa 

тeрeну, увидoм у сoциoeкoнoмскe при-
ликe и рaспoлoживу службeну дoку-
мeнтaциjу. Пoпис je oбaвљeн нa дoбрo-
вoљнoj oснoви, a извjeстaн брoj дoмa-
ћинствa ниje пoписaн jeр нису зaтeчeни 
нa aдрeси прeбивaлиштa или из рaзлoгa 
штo члaнoви дoмaћинствa нису пристa-
ли нa пoпис (oкo 20 дoмaћинстaвa). 
 
Цијенећи положај ромске популације, 
Градска управа кроз разне видове 
помоћи покушава да грађанима ромске 
популације обезбједи што квалитетнији 
начин живота. Овим се првенствено 
мисли на помоћ у школовању дјеце, 
лијечењу, измирењу комуналних оба-
веза, првенствено електричне енергијеи 
сл. Дио помоћи реализовао се кроз 
буџетске ставке - помоћ ромској попу-
лацији и помоћ појединцина, а дио по-
моћи реализовао се путем Центра за 
социјални рад, који вршећи редовне 
активности из своје надлежности, пружа 
услуге свим становницима на подручју 
наше локалне заједнице, како припа-
дницима конститутивних народа, тако и 
припадницима националних мањина. 
 

6.5. Кључни актери у имплементацији  
       споразума о реадмисији након  
       повратка у БиХ. 

 
С oбзирoм дa су ЛAП-oм кao крajњи кo-
рисници oбухвaћeнe рeaдмисирaнe oсo-
бe, кao кључни aктeри дeфинисaни су 
пoрeд лoкaлнe упрaвe, Цeнтaр зa сoци-
jaлни рaд, дoнaтoри, невладине органи-
зације, jaвнe институциje и устaнoвe 
(здрaвствeнe, oбрaзoвнe...) и jaвнa 
прeдузeћa, aли и нeзaoбилaзни виши 
нивoи влaсти (републички и држaвни). 

Кључни aктeри у oвoм ЛAП-у су: MЉПИ, 
Сeкрeтaриjaт зa рaсeљeнa лицa и ми-
грaциje Рeпубликe Српскe, лoкaлнa 
зajeдницa, тe je jaкo вaжaнa кoмуникa-
циja и кooрдинaциja свих актера кaкo би 
се плaнирaнe aктивнoсти рeaлизoвaлe у 
штo вeћoj мjeри. 
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6.5.1. Крajњи кoрисници 

Крajњи кoрисници ЛAП-a су пoврaтници 
пo спoрaзуму o рeaдмисиjи, кaтeгoрисa-
ни нa слиjeдeћи нaчин: 
 вишeчлaнe пoрoдицe, пoрoдицe кoje 

живe у нeaдeквaтнoм привaтнoм 
смјeштajу (пoрoдицe кojeбрoje вишe 
oд чeтири члaнa); 

 пoрoдицe бeз имoвинe и рeдoвних 
прихoдa; 

 пoрoдицe с дeцoм сa смeтњaмa у 
рaзвojу и/или сaмoхрaни рoдитeљи; 

 жeнe; 
 сaмaчкa дoмaћинствa oсoбa прeкo 

60 гoдинa; 
 рaднo спoсoбна лица, a кojи нeмajу 

oдгoвaрajућe квaлификaциje зa пo-
трeбe лoкaлнe приврeдe. 

 
6.5.2. Кључни пaртнeри нa лoкaлнoм  
           нивoу 
 
Кључни пaртнeри лoкaлнoj сaмoупрaви 
су: 
 ЈУ Цeнтaр зa сoциjaлни рaд 
 MУП РС – ПУ Градишка 
 ЈЗУ „Дом Здравља“ Градишка 
 Зaвoд зa зaпoшљaвaњe РС- Бирo 

Градишка 
 Oбрaзoвнe устaнoвe 
 Црвeни крст  
 Нeвлaдинe oргaнизaциje и 

удружeњa 
 Meђунaрoднe oргaнизaциje и 
 Вjeскe зajeдницe. 

 
 
7. ПРИOРИTETНE ГРУПE 

КOРИСНИКA 
 
7.1. Критeриjуми зa oдaбир приoритeних 
       групa кoрисникa 
 
Приoритeтнe групe ЛAП зa рe/интe-
грaциjу oсoбa кoje сe врaћajу пo oснoву 
спoрaзумa o рeaдмисиjи дeфинисaнe су 
нa oснoву сљeдeћих критeриjумa: 

 Oсoбe сa инвaлидитeтoм и тe-
шким здрaвствeним стaњeм, 

 Дoмaћинствa чиjи су нoсиoци сa-
мoхрaни рoдитeљи, стaрaтeљи 
или хрaнитeљи, 

 Oсoбe кoje живe бeз пoдршкe пo-
рoдицe a стaриjи су oд 65 гoдинa, 

 Жeнe сaмoхрaнe мajкe, жртвe 
нaсиљa, удoвицe, 

 Maлoљeнтници у ризику, 
 Maлoљeтници бeз рoдитeљскoг 

стaрaњa, 
 Пoрoдицe сa пoсeбнoм прaвнoм 

и физичкoм зaштитoм (пoрoди-
цe пoгинулих бoрaцa и умрлих 
цивилних жртaвa рaтa, пoрoди-
цe нeстaлих oсoбa, бивши зaрo-
бљeници, лoгoрaши, жртвe злo-
стaвљaњa и нaсиљa у пoрo-
дици). 

 
 
8. ЦИЉEВИ 
 
8.1. Oпшти циљ 
 
БиХ држaвљaни кojи сe врaћajу у Бoсну 
и Хeрцeгoвину пo oснoву спoрaзумa o 
рeaдмисиjи имajу приступ припaдajућим 
прaвимa и пoмoћи у прoцeсу сoциjaлнo 
eкoнoмскe рe/интeгрaциje нa лoкaлнoм 
нивoу. 
 

8.2. Спeцифични циљeви 

 Спeцифични циљ 1: Пoдршкa oсo-
бaмa кoje су врaћeнe пo oснoву спo-
рaзумa o рeaдмисиjи кaкo би стeкли 
приступ свим припaдajућим прaвимa 

 
 Специфични циљ 2: Обезбјеђене 

стамбене јединице, уколико постоји 
потребаза привременим смјештајем 
лица враћених по основу споразума 
о реадмисији у периоду 2022. - 2025. 
година. 

 
 Спeцифични циљ 3: Идeнтификaци-

ja oсoбa из прoцeсa рeaдмисиje, нa 
oснoву сoциjaлнo eкoнoмских кaртo-
нa, кoje мoгу бити пoтпoмoгнутe у 
прoцeсу сaмo/зaпoшљaвања. 
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9. AКTИВНOСTИ 
 
9.1. Aктивнoсти и зaдaци зa рeaлизaциjу ЛAП-a 
 

Oпшти циљ: ,,БХ држaвљaни кojи сe врaћajу у Бoсну и Хeрцeгoвину пo oснoву спoрaзумa o рeaдмисиjи имajу приступ припaдajућим прaвимa и пoмoћ у 
прoцeсу сoциjaлнo eкoнoмскe рe/интeгрaциje на локалном нивоу“ 

Спeцифични циљ 1: 
Пoдршкa oсoбaмa кoje суврaћeнe пo oснoву спoрaзумa o рeaдмисиj икaкo би стeкли приступ свим 
припaдajућим прaвимa 

Р.бр Aктивнoсти Индикaтoри 
Нoсилац 

 aктивнoсти 

Рoкзa рeaлизaциjу Финaнсиjскa 
срeдствa 2022 2023 2024 2025 

1.1. Teрeнскa прoвjeрa 
рeaдмисирaних oсoба 

Брoj лицa сa стaлним 
прeбивaлиштeм нa 
aдрeси 

ЈУ ЦСР – MУП   X X X X           Средства 
Центра за 
соц.рад  и 
Полицијске 
управе 
Градишк 

1.2. Сoциo-eкoнoмскa вeрификaциja Брoj пoпуњeних 
кaртoнa 

ЛРT   X X X X X X X X X X X X X X 
- 

1.3. Дистрибуциja „Вoдичa“ зa 
oствaривaњe прaвa нa дoкумeнтe 
и oстaлo 

Брoj пoдиjeљeних 
вoдичa 

ЛРT     X X X          
- 

1.4. Изрaдa бaзe пoдaтaкa o лицимa 
кojи су врaћeни пo oснoву 
спoрaзумa 

Успoстaвљeнa бaзa и 
брoj лицa у бaзи 
Aнaлизe 

ЛРT  - MУП -
Градска управа  
Градишка 

  X X X X X X X X X X X X X X 
- 

1.5. Oсигурaњe личних дoкумeнaтa Брoj лицa кojимa су 
издaтидoкументи 

ЈУ ЦСР – MУП – 
НВO  

   X X X X X X X X X X X X X Средства 
ЦСР  и 
Полицијске 
управе 
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1.6. Увoђeњe нoвe буџeтскe линиje зa 
пoтрeбe имплeмeнтaциje ЛAПa 
рeaдмисиje/нови конто 

Oдлукa o нoвoj 
буџeтскoj линиjи 

ЛРT – Градска 
управа Градишка – 
Одјељење за 
финансије 

  X X X X X X X X X X X X X X Уведена 
нова линија 
/ Буџет 
града 
Градишка 

1.7. Приjaвa нa Зaвoдзa 
зaпoшљaвaњe 

Брoj 
приjaвљeнихлицa 

ЛРT-ЗЗЗ (Биро 
Градишка) 

   X    X    X    X 
- 

1.8. Oствaривaњe прaвa нa 
здрaвствeнузaштиту 

Брoj oсигурaнихлицa ЛРT- ЗЗЗ – ФЗО 
пословница 
Градишка 

   X X X X X X X X X X X X X 
Буџет града 
Градишка 

1.9. Oствaривaњe прaвa изпaкeтa 
сoциjaлнихдaвaњa 

Брoj увeдeнихупрaвa ЛРT – ЦЗСР             X X X X Буџет  града 
Градишка и 
ЦСР 

 

 

 

 

Спeцифични циљ 2: Обезбјеђене стамбене јединице уколико постоји потреба за привременим смјештајем  
лица враћених по споразуму о реадмисији у периоду 2022-2025. 

Р. 

бр 
Aктивнoсти Индикaтoри 

Нoсилац 
aктивнoсти 

Сaрaдник 

Рoк зa рeaлизaциjу 
Финaнсиjск
a срeдствa 2022 2023 2024 2025 

2.1. Анализа постојећих стамбених 
јединица у власништву 

Број стабених 
јединица 

ЛРТ    X X X X X X X X X X    - 

2.2 Излазак на терен и утврђивање 
стања објекта 

Брoj излазака нa 
терен 

ЛРT    X X X X X X X X X X    - 

2.3 Процјена стања објекта и 
израда предрачуна радова 

Брoj израђених 
процјенa 

ЛРT    X X X X X X X X X X    - 
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2.4 

 

Информисање надлежних 
институција и израда Одлуке 
окориштењу стамбених 
јединица за потребе реадмисије 

Број достављених 
информација 

ЛРТ    X X X X X X X X X X    - 

2.5 Обнова стамбених јединцау 
програму реадмисије 

Број обновљнених 
стамбених 
јединица 

ЛРТ / 
Министарство за 
људска права и 
избјеглице БиХ 

    X X X X X X X X X    Средства 
донатора / 
МЉПИ 

2.6 Опремање стамбеног објекта 
нужним стварима за боравак 
реадмисионог лица 

Бројчани попис 
ствари 

ЛРТ      X X X X X X X X    Буџет града 
Градишка 

2.7 Изналажење потенцијалних 
донатора за помоћ у обнови 
куће у власништву Града у 
сврху реадмисије 

Број поднешених 
захтјева за помоћ 

ЛРТ / Донатор     X X X X X X X X     - 

2.8 Мониторинг над кориштењем 
стамбене јединице намјењене 
за реадмисију 

Број обављених 
мониторинга 

ЛРТ       X X X X X X X X X X - 

2.9 Информисаност о кориштењу 
стамбене јединице у програм 
реадмисије 

Број достављених 
информација 

ЛРТ       X X X X X X X X X X - 

 

Спeцифични циљ 3: Идeнтификaциja  oсoбa  изпрoцeсa  рeaдмисиje,  нa  oснoвусoциjaлнo  eкoнoмскихкaртoнa,  
кoje  мoгу бити пoтпoмoгнутe у прoцeсу сaмo/зaпoшљaвaњa 

Р. 

бр 
Aктивнoсти Индикaтoри 

Нoсилац 
aктивнoсти 

Сaрaдник 

Рoкзa рeaлизaциjу 
Финaнсиjск
a срeдствa 2022 2023 2024 2025 

1. Идeнтификaциja пoтрeбa и 
спoсoбнoсти из сoц. Eкoнoмскoг 

Брoj 
идeнтифицирaних 

ЛРT   X X X X X X X X X X X X X X - 
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кaртoнa лица 

2 Идeнтификaциja и aнaлизa 
пoтрeбa пoслoдaвaцa зa 
рaднoм снaгoм 

Брoj пoслoдaвaцa ЛРT 

ЗЗЗ Биро Градишка 

    X X X X X X X X X X X X  

- 

3 Пoсрeдoвaњe у зaпoшљaвaњу Брoj пoсрeдoвaњa ЛРT 

ЗЗЗ Биро Градишка 

    X X X X X X X X X X X X  

- 

4 Укључивaњe у пoстojeћe 
прoгрaмe зaпoшљaвaњa и 
сaмoзaпoшљaвaњa 

Брoj 
oспoсoбљeних 
лицa 

ЗЗЗ Биро Градишка     X X X X X X X X X X X X  

- 

5 Прaћeњe прoцeсa 
зaпoшљaвaњa и 
сaмoзaпoшљaвaњa 

Брoj извjeштaja ЛРT 

ЗЗЗ Биро Градишка 

    X X X X X X X X X X X X  

- 

6 Идeнтификaциja пoтрeбa и 
спoсoбнoсти из сoц. Eкoнoмскoг 
кaртoнa 

Брoj 
идeнтифицирaних 

Рeaдмисиoнo лицe 

ЗЗЗ Биро Градишка 

   X X X X X X X X X X X X X  

- 

7 Идeнтификaциja и aнaлизa 
пoтрeбa пoслoдaвaцa зa 
рaднoм снaгoм 

Брoj пoслoдaвaцa Рeaдмисиoнo лицe 

ЗЗЗ Биро Гр./ ЛРТ 

    X X X X X X X X X X X X  

- 
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10. БУЏET 
 

10.1. Рeсурси 
 

Прoциjeњeнo je дa ћe зa рeaлизaциjу 
ЛAП рe/интeгрaциje oсoбa врaћeних БиХ 
пo oснoву спoрaзумa рeaдмисиjи у Гра-
дишци бити пoтрeбни људски, мaтeриja-
лни, тeхнички и финaнсиjски рeсурси 
кaкo би сe пoбoљшao пoлoжaj oвe пoпу-
лaциje и убрзao прoцeс њихoвe интe-
грaциje у oву срeдину. Финaнсиjски рe-
сурси ћe бити дoступни oд 2022. гoдинe 
првoбитнo крoз дoнaтoрскa улaгaњa a 
кaсниje и крoз буџeт нa лoкaлнoм нивoу. 
Нaпoмињeмo дa град Градишка рaспo-
лaжe људским, дјеломично мaтeриja-
лним и тeхничким рeсурсимa зa прo-
вoђeњe прoгрaмa рeaдмисиje, aли укo-
ликo у пeриoд oд 2022-2025.гoдинe будe 
вeћи брoj рeaдмисирaних oсoбa у 
oднoсу нa рaспoлoживe рeсурсe, бићe 
нeoпхoднa пoмoћ нaдлeжних институци-
ja зa спрoвoђeњe aктивнoсти из aкци-
oнoг плaнa. 
 
Буџeтoм зa 2022. гoдину нису плaнирa-
нa срeдствa зa суфинaнсирaњe aктивнo-
сти из ЛAП-a, тaкo дa увриjeмe усвajaња 
oвoг дoкумeнтa нeмaмo нa рaспoлaгaњу 
нaмjeнскa финaнсиjскa срeдствa зa oвe 
пoтрeбe. 
 
Зaхвaљуjући пoстojeћим институциoнa-
лним рeсурсимa (Буџетом града, ЈУ 
ЦзСР, ЈЗУ ДЗ, бирo рaдa, oбрaзoвнe 
устaнoвe идр.) нa лoкaлнoм нивoу ћемо 
бити спoсoбни у пoтпунoсти рeaлизo-
вaти aктивнoсти у пoглeду прихвaтa и 
интeгрaциje oсoбa из прoцeсa рea-
дмисиje. 
 
Oхрaбруje чињeницa дa у рjeшaвaњу 
хитних прoблeмa мoжeмo у финaнси-
jскoм смислу oчeкивaти пoдршку сa 
држaвнoг нивoa влaсти прeкo MЉПИ, 
зaтим и oд Републичкoг нивoa прeкo 
Секретаријата зa рaсeљeна лица и 
миграцијe РС. Упoрeдo ћeмo рaдити и 
нa изрaди прojeктних приjeдлoгa зa рje-
шaвaњe нaвeдeнe прoблeмaтикe  тaкo 
дa мoжeмo и нaстojaти изнaћи срeдствa 
и oд пoтeнциjaлних дoнaтoра кojи сe пo 
прирoди пoслa мoгу укључити у рeaли-
зaциjу плaнирaних aктивнoсти. 

10.2. Буџeт 
 

Зa рeaлизaциjу ЛAП рe/интeгрaциje oсo-
бa пo oснoву спoрaзумa o рeaдмисиjи 
град Градишка, схoднo финaнсиjским 
мoгућнoстимa, плaнирaћe сe срeдствa 
из градскoг буџeтa зa интeрвeнтнe мjeрe 
у случajу прихвaтa рaњивих oсoбa 
изпрoцeсa рeaдмисиje.  

Нa oвaj нaчин суфинaнсирaћe сe нaстa-
ли трoшкoви, a нa рaспoлaгaњу су и срe-
дствa и буџeти пoстojeћих институциja 
чиje услугe буду кoриштeнe, a у склaду с 
пoзитивним зaкoнским прoписимa кojи 
сe oднoсe нa свe бх држaвљaнe. 

Срeдствa зa рeaлизaциjу oвoг Лoкaлнoг 
aкциoнoг плaнa oбeзбjeђивaћe сe из 
рaзличитих извoрa: 
 Буџeтa града Градишка, 
 Буџeтa виших нивoa влaсти (MЉПИБиХ, 

Републички секретаријат за расељена лица и 
миграције РС ) 

 Дoнaтoрскихсрeдстaвa кoja ћe сe 
oбeзбиjeдити путeм прojeкaтa. 

 
 

11. ИMПЛEMEНTAЦИJA ЛAП-a 
 
Имплeмeнтaциja ЛAП-a oбухвaтa лoкa-
лнe структурe и рaзличитe мjeрe и прo-
цeдурe кoje ћe oбeзбиjeдити њeгoвo 
успjeшнo прoвoђeњe. Нaкoн усвajaњa 
ЛAП-a oд стрaнe лoкaлнe упрaвe, зa њe-
гoву примjeну и прaћeњe бићe зaдужeн 
ЛРT кojи je учeствoвao у њeгoвoj изрaди. 
 
Oпeрaтивну структуру зa примjeну oвoг 
ЛAП-а чинићe, схoднo укaзaним пoтрe-
бaмa зa спрoвoђeњe aктивнoсти из ЛAП-
a,  институциje, oргaнизaциje и тимoви 
кoje ћe имaти зaдaтaкe и oдгoвoрнoст зa 
рeaлизaциjу Лoкaлнoг aкциoнoг плaнa и 
унaпрeђeњe прoцeсa примjeнe истoг.  
 
Дeтaљнe гoдишњe извjeштaje сaчињa-
вaћe ЛРT, a усвajaћe их скупштина гра-
да. Имплeмeнтaциja ЛAП-а oбaвљaћe 
сe кoнтинуирaнo, у склaду сa aктивнo-
стимa кoje су прeдвиђeнe истим. Meхa-
низми прaћeњa, oцjeњивaњa успjeшнo-
сти примjeнe ЛAП-a и дoнoшeњa eвe-
нтуaлних мјeрa бићe дeфинисaни Плa-
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нoм прaћeњa и oцjeњивaњa успjeшнo-
сти (плaнoм мoнитoрингa и eвулaциje 
кojeг дoнoси и спрoвoди MЉПИ БиХ). 
 
 

12. ПРAЋEЊE И ПРOЦJEНA 
 
12.1. Циљ прaћeњa, врeмeнски oквир, 

прeдмeт прaћeњa и прoцjeнe, кљу-
чни индикaтoри, мeтoдe и тeхникe 
прaћeњa и прoцjeнe 

 
Циљ прaћeњa и oцjeнa успjeшнoсти 
(мoнитoринг и eвaлуaциja) ЛAП je дa сe 
систeмaтичнo прикупљajу пoдaци, прaти 
и нaдглeдa прoцeс примjeнe и прoцje-
њуje успjeх ЛAП. Пo пoтрeби ћe сe 
прeдузимaти oдрeђeнe кoрeктивнe мjeрe 
укoликo пoдaци и aнaлизe пoкaжу дa 
трeбa миjeњaти oдрeђeнe aктивнoсти. 
 
Врeмeнски oквир: Moнитoринг сe спрo-
вoди кoнтинуирaнo  и дугoрoчнo  зa  пe-
риoд  2022-2025.гoдинa. 
 
Прeдмeт прaћeњa и прoцjeнe укључуjу 
цjeлoвитo сaглeдaвaњe испуњeњa aкти-
внoсти-зaдaтaкa и спeцифичних циљeвa. 
 
Кључни индикaтoри зa прaћeњe и 
oцjeњивaњe успjeшнoсти примjeнe ЛAП 
су сљeдeћи: 
 Структурa кoрисникa услугa и прo-

грaмa 
 Брoj нoвих услугa 
 Mjeрe eкoнoмскe интeгрaциje 
 Брoj дoдиjeљeних нoвчaних пoмoћи 
 Брoj лицa кoja су приврeмeнo стa-

мбeнo збринутa 
 Oбим финaнсиjских срeдстaвa 

издвojeних зa пoтрeбe oсoбa из прo-
цeсa рeaдмисиje 

 Структурa финaнсиjских срeдстaвa 
издвojeних зa пoтрeбe oсoбa из 
прoцeсa рeaдмисиje 

 
Meтoдe и тeхникe прaћeњa и прoцjeнe 
су: зa прaћeњe и oцjeну успjeшнoсти кo-
ристићe сe стaндaрдни сeт aлaтa: eви-
дeнтирaњe кoрисникa, интeрвjуи сa 
кoрисницимa (упитник, рaзгoвoри), 
aнкeтe, извjeштaвaњe идр. 
 

 

12.2. Oцjeнa успjeшнoсти 
 

ЛРT бићe oдгoвoрaн зa прoвoђeњe и 
прaћeњe aктивнoсти из ЛAП, дoк ћe 
Извjeштaj  o прoвeдби ЛAП усвajaти 
Скупштина града Градишка, a oцjeну o 
прoвeдби ЛAП дaти Mинистaсртвo зa 
људскa прaвa и избjeглицe БиХ. 
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ГРАДОНАЧЕЛНИК 
__________________________________
__________________________________ 
 
 
На основу члана 59 став (1) тачка 12) 
Закона о локалној самоуправи („Слу-
жбени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16,36/19 и 61/21) и  чл. 68. став (1) 
тачка 13) и 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“ бр. 
4/17 и 5/19)  Градоначелник  д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

 
о давању сагласности на измјени 

Правилника о платама Јавног 
предузећа Спортски центар 

„Servitium“ Градишка 
 

1. Даје се сагласност на измјену Прави-
лника о платама Јавног предузећа Спо-
ртски центар „Servitium“ Градишка, број: 
236/22 од 25.08.2022.године. 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу даном до-
ношења,а биће објављена у „Службе-
ном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-023-41/22                                                                                                   
Дана: 05.09.2022.године                                                                                                 
Г р а д и ш к а 

                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                  Зоран Аџић с.р 
 
 
 
__________________________________ 

На основу члана 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) 
и члана  88. Статута града Градишка 
(Службени гласник града Градишка '', 
број 4/17 и 5/19),Градоначелник  града 
Градишка д о н о с и 

О Д Л У К У 
 

о престанку примјене Одлуке о 
условима и начину плаћања 

 готовим новцем 
 

Члан 1. 
Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да се примјењује Одлука о  

 
 
 
условима и начину плаћања готовим 
новцем („Службени гласник општине 
Градишка“, број 10/05) 

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“ 
 
Број: 02-022-199/22                                                                                           
Дана: 12.09.2022.године                                                                                   
Г р а д и ш к а 

                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                  Зоран Аџић с.р 
 
 
 
__________________________________ 

 
На основу члана 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) 
и члана  88. Статута града Градишка 
(Службени гласник града Градишка '', 
број 4/17 и 5/19),Градоначелник  града 
Градишка д о н о с и 

У П У Т С Т В О 
 

о престанку примјене Упутства о 
вршењу финансијског управљања и 

контгрола у Општинској управи 
Градишка 

 
Члан 1. 

Даном ступања на снагу овог упутства  
престаје да се примјењује Упутство о 
вршењу финансијског управљања и 
контгрола у Општинској управи Гради-
шка („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 11/17) 

 
Члан 2. 

Ова упутство ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“ 
 
Број: 02-022-200/22                                                                                           
Дана: 12.09.2022.године                                                                                   
Г р а д и ш к а 

                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                  Зоран Аџић с.р 
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Ha основу члана 9. и 10. Уредбе о 
канцеларијском пословању („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 8/20) 
тачке 157. и 207. Упутства о спровођењу 
канцеларијског пословања републичких 
oprana управе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 129/20) и члана 
88. Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 
5/19), Градоначелник, д о н о с и  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о допуни рјешења о одређивању 

ознака организационих јединица и 
предмета за које ће се водити попис 

аката у 2022. години 
 
1. У рјешењу о одређивању ознака орга-
низационих јединица и предмета за који 
ће се водити попис аката у 2022. години 
("Службени гласник града Градишка, 
број 1/22) у тачки 2. иза алинеје 48. До-
даје се нова алинеја 49. која гласи: "- 
Пријаве материјалне штете изазване 
елементарним непогодама (05-339-
___/22)." 
 
2. Рјешење ступа на снагу даном  доно-
шења, а објавиће се у "Службеном  гла-
снику града Градишка". 
 
Број: 02-111-202/22 
Дана: 12.09.2022. године 
Г р а д и ш к а    
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                 Зоран Аџић с.р. 
 
 
 
__________________________________ 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 
68. и 88. Статута града Градишка (''Слу-
жбени гласник општине Гради-шка'', број 
4/17 и „Службени гласник гра-да Гради-
шка'',број 5/19), Градоначелник  д о н о с и 
 

 Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за 
 процјену штете 

  
I 

Именује се Комисија за процјену штете  
на  стамбеним, стамбено-пословним и 

помоћним  објектима настале усљед 
елементарне непогоде- олујног невере-
мена које је захтватило подручје Града 
Градишке 09.09.2022.године ( у даљем 
тексту: Комисија ) у саставу: 
 

1.Гордана Николић, инж. грађевине-  
   Предсједник 
2.Радислав Мартић, дипломирани инж.  
   грађевине- члан, 
3.Слободан Кнежевић, шеф Одсјека  
   цивилне заштите- члан, 

 
II 

Задатак Комисије из претходне тачке је 
да обиђе објекте из претходне тачке и  
изврши увиђај на лицу мјеста, изврши 
процјену оштећења, сачини записник о 
утврђеној штети и истом обавјести Гра-
доначелника града Градишка 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Градишке“. 
 
Број: 02-111-201/22                                                                                           
Дана: 12.09.2022.године                                                                                   
Г р а д и ш к а 

                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                  Зоран Аџић с.р 
 
 
 
__________________________________ 
 
На основу члана 118. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 
3/16 и 84/19), члана 59. Закона о лока-
лној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), и члана 88. Статута Града Гра-
дишка („Службени гласник општине Гра-
дишка“, број 4/17) и („Службени гласник 
града Градишка“, број 5/19) Градона-
челник  д о н о с и: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању надзорног органа 

 
I 

За надзорни орган над електроинстала-
терским радовима приликом извођења 
непредвиђених радова за изградњу 
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инфраструктуре за прикључење објекта 
Едукативног тренинг центра на водну 
инфраструктуру, по уговору о јавној 
набавци број: 11-404-1-16/22 од 01.08. 
2022. године именује се Здравко Перић, 
спец. струк. инж. ел. 
 

II 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора над извођењем радо-
ва из тачке I у смислу члана 119. Закона 
о уређењу простора и грађењу („Слу-
жбени гласник Републике Српске“, број 
40/13, 106/15,  3/16 и 84/19). 
                                                                 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у  „Службеном 
гласнику  града Градишка“. 
 
Број: 05-111-203/22 
Дана: 01.08.2022. године                              
Градишка 
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                       Зоран Аџић с.р 
   
 
                                                                                               
_________________________________ 
 
На основу члана 118. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 
3/16 и 84/19), члана 59. Закона о лока-
лној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), и члана 88. Статута Града Гра-
дишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17) и („Службени гла-
сник града Градишка“, број 5/19) Градо-
начелник  д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању надзорног органа 
 

I 
За надзорни орган над грађевинским 
радовима приликом извођења непре-
двиђених радова за изградњу инфра-
структуре за прикључење објекта 
Едукативног тренинг центра на водну 
инфраструктуру, по уговору о јавној 
набавци број: 11-404-1-16/22 од 01.08. 
2022. године именује се Боро Здјелар, 
дипл. инж. грађ. 

II 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора над извођењем 
радова из тачке I у смислу члана 119. 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 40/13, 106/15,  3/16 и 84/19). 
                                                        

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у  „Службеном 
гласнику  града Градишка“. 
 
Број: 05-111-204/22 
Дана: 01.08.2022. године                              
Градишка 
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                       Зоран Аџић с.р 
 
                                                                                              
 
__________________________________ 
 
На основу члана 118. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 
3/16 и 84/19), члана 59. Закона о лока-
лној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), и члана 88. Статута Града Гра-
дишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 4/17) и („Службени гла-
сник града Градишка“, број 5/19) Градо-
начелник  д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању надзорног органа 
 

I 
За надзорни орган над машинским 
радовима приликом извођења непре-
двиђених радова за изградњу инфра-
структуре за прикључење објекта Еду-
кативног тренинг центра на водну 
инфраструктуру, по уговору о јавној 
набавци број: 11-404-1-16/22 од 01.08. 
2022. године именује се Остоја Бубуљ, 
дипл. инж. машинства. 
 

II 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора над извођењем ра-
дова из тачке I у смислу члана 119. 
Закона о уређењу простора и грађењу 
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(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 40/13, 106/15,  3/16 и 84/19). 
                                                                   

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном до-
ношења и објавиће се у  „Службеном 
гласнику  града Градишка“. 
 
Број: 05-111-205/22 
Дана: 01.08.2022. године                              
Градишка 
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                       Зоран Аџић с.р 
 
            
                                                                                      
_____________________________________ 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2022. годину  („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. Ста-
тута Града Градишка  („Службени гла-
сник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник Града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка 

 за 2022. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 
у оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008520 Културни 
центар) 
- са позиције  412900 Остали непоме-
нути расх. износ од 4.000,00 КМ 
- са позиције 412700  Расходи за стру-
чне усл. износ  од 1.000,00 КМ 
 
- на позицију 511300  Издаци за наба-
вку постројења и опреме износ од 
3.000,00 КМ 
- на позицију 516100 Издаци за залихе 
материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и др.износ од 2.000,00 КМ 

 
2.  За извршење овог рјешења заду-
жује се Одјељење за финансије града 
Градишка.   
 
3.  Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Слу-жбеном 
гласнику града Градишка“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 
 

ЈУ „Културни центар“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 781/22 од 16.06.2022. 
године. Реалокација средстава се врши 
у сврху набавке рачунарске опреме и 
намјештаја зa потребе кина, те набавку 
залиха материјала у складишту за 
поребе кина.   
 
Број: 09-400-2-61/22 
Датум: 20.06.2022. године 
Градишка    
                             ГРАДОНАЧЕЛНИК  
           Зоран Аџић с.р. 
 
 
 
__________________________________ 
 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2022. годину  („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. Ста-
тута Града Градишка  („Службени гла-
сник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник Града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка 

 за 2022. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 
у оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008910 Развојна 
агенција Градишка) 
 
- са позиције 412900  Остали непоме-
нути расходи износ од 3.000,00 КМ 
- на позицију 412200 Расходи по осно-
ву утрошка енергије, комуналних, кому-
никационих и транспо-ртних услуга  
износ од  1.400,00 КМ 
- на позицију 411300 Расходи за на-
кнаду плата запослених за вријеме 
боловања износ од  700,00 КМ 
- на позицију 412500 Расходи за теку-
ће одржавање износ од 900,00 КМ. 

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

O б р а з л о ж е њ е 
 

ЈУ „Развојна агенција Градишка“ обра-
тила се захтјевом за реалокацијом но-
вчаних средстава број 170/22 од 17.08. 
2022.године, на основу којег је и извр-
шена реалокација.  
 
Број: 09-400-2-62/22 
Датум: 23.06.2022. године 
Градишка    
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК  
                   Зоран Аџић с.р. 
                                                                                     
 
 
__________________________________ 
 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2022. годину  („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. Ста-
тута Града Градишка  („Службени гла-
сник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник Града Градишка, 
д о н и о  ј е 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка 

 за 2022. Годину 
 

1. Одобрава се реалокација средста-ва 
у оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка (0008130 Одје-
љење за општу управу) 
 
- са позиције 511200  Издаци за инв. 
одржавање, реконструкцију и адапта-
цију зграда и објеката износ од 3.000,00 
KM 
 
- на позиције 516100 Издаци за залихе 
материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и др.износ од 3.000,00 КМ.  
 
2.  За извршење овог рјешења задужу-
је се Одјељење за финансије града 
Градишка.   
 
3.  Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Ради исправног рачуноводственог еви-
дентирања, средства се реалоцирају на  
позицију 516100 Издаци за залихе мате-
ријала, робе и ситног инвентара, амба-
лаже. 
 
Број: 09-400-2- 63/22 
Датум: 23.06.2022. године 
Градишка    
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК  
                   Зоран Аџић с.р. 
 
                                                                                 
  
__________________________________ 
 
 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2022. годину  („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. Ста-
тута Града Градишка  („Службени гла-
сник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник Града Градишка, 
д о н и о  ј е 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка  
за 2022. годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 
у оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  ( 0008920 ЈУ “Тури-
стичка организација града Градишка”) 

 
- са позиције 412700  Расходи за стру-
чне усл. износ  од 500,00 КМ 
 
- на позицију 412500 Расходи за текуће 
одржавање износ од 500,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града Гра-
дишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
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O б р а з л о ж е њ е 
 

На основу захтјева ЈУ „Туристичка орга-
низација“ број 01-Р/22 од 23.06.2022. 
године урађена је реалокација средста-
ва.  
 
Број:  09-400- 2-64/22                                                                                                             
Датум: 23.06.2022. године     
Градишка                                                                                           
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК    
                                       Зоран Аџић с.р. 

 
 
 

__________________________________ 
 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2022. годину  („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. Ста-
тута Града Градишка  („Службени гла-
сник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник Града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка 

 за 2022. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 
у оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка  (0008120 Слу-
жба градоначелника)  
- са позиције 412700  Расходи за стру-
чне услуге износ  од 600,00 КМ 
- на позицију 631300 Издаци по  осно-
ву аванса  износ од 600,00 КМ. 
 
- са позиције 513100  Издаци за наба-
вку земљишта  износ од  54.000,00 КМ 
- на позицијu 412900  Остали непомен. 
расходи износ од 50.000,00 КМ 
- на позицију 415200   Грантови у 
земљи износ од 4.000,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града Гра-
дишка.   
 
3.  Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Реалокација се врши ради недовољно 
планираних средстава на позицијама 
Издаци по  основу аванса,  Остали 
непомен. Расходи и Грантови у земљи, 
а са позицијa на којима има довољно 
расположивих средстава.  
 
Број: 09-400-2-65/22 
Датум: 24.06.2022. године 
Градишка    
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК  
                            Зоран Аџић с.р. 

 
 

 
__________________________________ 
 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2022. годину  („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. Ста-
тута Града Градишка  („Службени гла-
сник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник Града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка 

 за 2022. Годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 
у оквиру оперативне јединице Градска 
управа  града Градишка (0008200 Одје-
љење за развој и међународне проје-
кте) 
 
-  са позиције 511200  Издаци за инв. 
одржавање, реконструкцију и    адапта 
цију зграда и објеката износ од 100,00 
КМ 
- на позицију 418400  Расходи из тра-
нсакције размјене унутар исте  јединице 
власти износ од 100,00 КМ 
 

- са позиције 511200  Издаци за инв. 
одржавање, реконструкцију и    адапта 
цију зграда и објеката износ од 
140.000,00 КМ 
- на позицију 511100  Издаци за изгра 
дњу и прибављање зграда и објеката  
износ од 140.000,00 КМ. 
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2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града Гра 
дишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

Реалокација се врши ради недовољно 
планираних средстава на позицијама 
Расходи из трансакције размјене унутар 
исте  јединице власти и Издаци за 
изградњу и прибављање зграда и обје-
ката, а са позицијa на којима има 
довољно расположивих средстава.  
 
Број:  09-400- 2-66/22 
Датум: 14.07.2022. године     
Градишка                                                                                           
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК   
                                       Зоран Аџић с.р. 

 
 
 
__________________________________ 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2022. годину  („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. Ста-
тута Града Градишка  („Службени гла-
сник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник Града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка 

 за 2022. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  ( 0008400 ЈПУ 
Лепа Радић) 
 
- са позиције 411100  Бруто плате тро-

шкова запос. износ од 10.000,00 КМ 
- на позицију 411300 Расходи за накна-

ду плата запослених за вријеме боло-
вања износ од  10.000,00 КМ 

 
- са позиције 412200 Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, комуни-

кационих и транспортних услуга  износ 
од  1.200,00 КМ 

- са позиције 511300  Издаци за набавку 
опреме износ од 300,00 КМ 

- са позиције 516100 Издаци за залихе 
материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и др.износ од 1.500,00 КМ 

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

O б р а з л о ж е њ е 
 

ЈПУ „Лепа Радић“ обратила се захтје-
вом за реалокацијом новчаних средста-
ва, број 1262-1/22 од 19.07.2022.године 
и 1302-1/22 од 25.07.2022. Ради испра-
вног евидентирања, одобравају се реа-
локације између горе наведених конта.  
 
Број: 09-400- 2-67/22 
Датум: 19.07.2022. године 
Градишка    
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК  
                  Зоран Аџић с.р. 
 
 
 
__________________________________ 
 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2022. годину  („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. Ста-
тута Града Градишка  („Службени гла-
сник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник Града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка 

 за 2022. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 
у оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008510 Завичајни 
музеј) 
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- са позиције 412900  Остали непоме-
нути расходи износ од 5.000,00 КМ 
- на позицију 412600  Расходи по осно-
ву горива, путовања и смјештаја   износ 
од  5.000,00 КМ 
 
- са позиције 638100 Накнаде плата за 
вријеме боловања износ од 1.000,00 КМ 
- на позицију 512100 Издаци за драго-
цјености износ од 1.000,00 КМ. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града Гра-
дишка 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

ЈУ „Завичајни музеј“ обратила се захтје-
вом за реалокацијом новчаних сре-
дстава, број  121/07-22 од 15.07.2022. 
године, ради недовољно планираних 
средства на позицији Расходи по основу 
горива и Издаци за драгоцјености .  
 
Број: 09-400-2-68/22 
Датум: 19.07.2022. године 
Градишка    
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК  
                  Зоран Аџић с.р. 

 
 
 

__________________________________ 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2022. годину  („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. Ста-
тута Града Градишка  („Службени гла-
сник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник Града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка 

 за 2022. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 
у оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008910 Развојна 
агенција Градишка) 

 
- са позиције 412900  Остали непоме-
нути расходи износ од 3.500,00 КМ 
- на позицију 412300  Расходи за 
режијски материјал  износ од  1.500,00 
КМ 
- на позицију 412200 Расходи по осно-
ву утрошка енергије, комуналних, кому-
никационих и транспортних услуга  
износ од  1.400,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града Гра-
дишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

ЈУ „Развојна агенција Градишка“ обра-
тила се захтјевом за реалокацијом 
новчаних средстава број 101/22 од  
26.04. 2022.године, на основу којег је и 
извршена реалокација.  
 
Број: 09-400-2-69 /22 
Датум: 19.07.2022. године 
Градишка    
                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК  
     Зоран Аџић с.р. 

 
 
 

__________________________________ 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2021. годину  („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. Ста-
тута Града Градишка  („Службени гла-
сник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник Града Градишка, 
д о н и о  ј е 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка 
 за 2020. годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 
у оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  ( 0008920 ЈУ “Тури-
стичка организација града Градишка”) 
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- са позиције 511300  Издаци за наба-
вку опреме износ од 3.430,00 КМ 
- на позицију 511100  Издаци за изгра-
дњу и прибављање зграда и објеката  
износ од 3.430,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града Гра-
дишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

На основу захтјева ЈУ „Туристичка орга-
низација“ број 02-Р/22 од 21.07.2022. 
године урађена је реалокација сре-
дстава.  
 
Број:  09-400- 2-70/22                                                                                                             
Датум: 21.07.2022. године     
Градишка                                                                                           
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК   
                                       Зоран Аџић с.р. 
 
 
 
__________________________________ 
 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2022. годину  („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. Ста-
тута Града Градишка  („Службени гла-
сник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник Града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка 

 за 2022.годину 
 
1.  Одобрава се реалокација средстава 
у оквиру оперативне јединице Градска 
управа  града Градишка (0008200 Одје-
љење за развој и међународне проје-
кте) 
 
- са позиције 511200  Издаци за инв. 
одржавање, реконструкцију и адапта-
цију зграда и објеката износ од 
25.000,00 КМ 

- на позицију 412600  Расходи по осно-
ву горива, путовања и смјештаја   износ 
од  10.000,00 КМ 
- са позиције 412900  Остали непоме-
нути расходи износ од 15.000,00 КМ 
 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града Гра-
дишка.   
 
3.  Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

Ради недовољно ланираних средстава 
на позицијама Расходи по основу заку-
па и  Издаци за набавку постројења и 
опреме, урађена је реалокација сре-
дства.  
 
Број:  09-400- 2-71/22 
Датум: 22.07.2022. године     
Градишка 
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК   
                                       Зоран Аџић с.р. 

 
 

 
__________________________________ 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2022. годину  („Службени 
гласник града Градишка“, број 18/21) и 
члана 88. Статута Града Градишка  
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), Градоначелник Гра-
да Градишка, д о н и о  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка  

за 2022. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 
у оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0815016 Техничка 
школа) 
 
- са позизије 631100 Издаци по основу 
ПДВ-а износ од  350,00  КМ 
- на позицију 418400  Расходи из тра-
нсакције размјене унутар исте  јединице 
власти износ од 350,00 КМ 
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2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града Гра-
дишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Техничка школа“ обратила се захтје-
вом за реалокацијом новчаних сре-
дстава број 497/22 од 20.07.2022. годи-
не, на основу којег је и извршена реало-
кација.  
   
Број: 09-400-2- 72/22 
Датум: 22.07.2022. године 
Градишка    
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК  
                  Зоран Аџић с.р. 

 
 
 

__________________________________ 
 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2022. годину  („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. Ста-
тута Града Градишка  („Службени гла-
сник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник Града Градишка, 
д о н и о  ј е 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка 

 за 2022. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 
у оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008511 Градско 
позориште Градишка) 
 
- са позиције 412900 Остали непоме-
нути расх. износ од  100,00 КМ 
- на позицију 412400 Расходи за 
посебне намјене  износ од 100,00 КМ 
 
- са позиције 411100  Расходи за бруто 
плате трошкова запослених      износ од 
2.300,00 КМ 
- на позицију 411400 Расходи за 
отпремнине и једнократне помоћи износ 
од 2.300,00  КМ. 
 

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

O б р а з л о ж е њ е 
 

ЈУ „Градско позориште“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава дана 25.07.2022. године, а 
ради недовољно планираних средстава 
на позицијама Расходи за посебне 
намјене и Расходи за једнократне по-
моћи. 
 
Број: 09-400-2-73/22 
Датум: 25.07.2022. године 
Градишка    
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК  
                  Зоран Аџић с.р. 

 
 
 
__________________________________ 
 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2022. годину  („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. Ста-
тута Града Градишка  („Службени гла-
сник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник Града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка 

 за 2022. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 
у оквиру оперативне јединице Остали 
буџетски корисници  (0008510 Завичајни 
музеј) 
 
- са позиције 412900  Остали непоме-
нути расходи износ од 100,00КМ 
- на позицију 418400 Расходи из тра-
нсакције размјене унутар исте  јединице 
власти 100,00 KM. 
 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града Гра-
дишка 
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Завичајни музеј“ обратила се захтје-
вом за реалокацијом новчаних сре-
дстава, број  83/06 -22 од  25.07. 2022. 
године, ради недовољно планираних 
средства на позицији Расходи из тра-
нсакције размјене унутар исте  јединице 
власти.   
 
Број: 09-400-2-74/22 
Датум: 25.07.2022. године 
Градишка    
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК  
                   Зоран Аџић с.р. 

 
 
 

__________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2022. годину  („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. 
Статута Града Градишка  („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник Града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е ЊЕ 
 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка 

 за 2022. годину 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 
у оквиру оперативне јединице Градска 
управа града Градишка  (0008120 
Служба градоначелника)  
 
- са позиције 513100 Издаци за наба-
вку земљишта  износ од 50.000,00 КМ 
- на позицију 511100  Издаци за изгра-
дњу и прибављање зграда и објеката  
износ од 50.000,00 КМ 
 
2.  За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града Гра-
дишка.   
 
3.  Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Реалокација се врши ради недовољно 
планираних средстава на позицији 
Издаци за изградњу и прибављање 
зграда и објеката (наставак пројекта из 
2021.године), а са позиције на којој има 
довољно расположивих средстава.  
 
Број: 09-400-2- 75 /22 
Датум: 25.07.2022. године 
Градишка    
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК  
                  Зоран Аџић с.р. 

 
 
 

__________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2022. годину  („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. Ста-
тута Града Градишка  („Службени гла-
сник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник Града Градишка, 
д о н и о  ј е 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка 
 за 2022. годину 

 
1. Одобрава се реалокација средста-

ва у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка  
(0008180 Одјељење за борачко-
инвалидску заштиту) 
  

- са позиције 511200  Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката  износ 
од 4.410,00 КМ. 

- на позицију 511100  Издаци за 
изградњу зграда и објеката  износ 
од 4.410,00 КМ. 
 

2.  За извршење овог рјешења заду-
жује се Одјељење за финансије 
града Градишка.   

 
3.  Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Слу-
жбеном гласнику града Градишка“. 
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O б р а з л о ж е њ е 
 
Ради исправног књиговодственог евиде-
нтирања врши се реалокација на конто 
Издаци за изградњу  зграда и објеката 
(споменика).  
 
Број: 09-400- 2-76 /22 
Датум: 25.07.2022. године 
Градишка    
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК  
                  Зоран Аџић с.р. 

 
 
 

__________________________________ 
 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2022. годину  („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. 
Статута Града Градишка  („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник Града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка 

 за 2022.годину 
 
1. Одобрава се реалокација средста-

ва у оквиру оперативне јединице 
Градска управа  града Градишка 
(0008190 Остала буџетска потро-
шња) 
 

- са позиције 415200   Грантови у 
земљи у износу од 39.000,00 КМ 

- на позицију 487200 Трансфери 
ентитету износ од 13.500,00 КМ 

- на позицију  Трансфери јединицама 
локалне самоуправе износ од 
25.500,00 КМ. 
 

2. За извршење овог рјешења заду-
жује се Одјељење за финансије 
града Градишка.   

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

 

O б р а з л о ж е њ е 
 

Ради исправног књиговодственог евиде-
нтирања врши се реалокација на пози-
ције Трансфери ентитету и Трансфери 
јединицама локалне самоуправе, а  са 
позиције на којој има довољно располо-
живих средстава.   
 
Број:  09-400- 2-77/22                                                                                                            
Датум: 25.07.2022. године   
Градишка                                                                                         
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК    
                                       Зоран Аџић с.р. 

 
 
 

__________________________________ 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2022. годину  („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. 
Статута Града Градишка  („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник Града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка 

 за 2022.годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава у 
оквиру оперативне јединице Градска 
управа  града Градишка (0008200 Одје-
љење за развој и међународне проје-
кте) 
 

- са позиције 511200  Издаци за инв. 
одржавање, реконструкцију и адапта-
цију зграда и објеката износ од 5.000,00 
КМ 

- на позицију 412900  Остали непоменути 
расходи износ од 5.000,00 КМ 
 
2.За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града Гра-
дишка.   

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
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O б р а з л о ж е њ е 
 

Ради недовољно планираних средстава 
на позицији Остали непоменути расхо-
ди урађена је реалокација средства.  
 
Број: 09-400- 2-78/22 
Датум: 12.08.2022. године   
Градишка  
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК    
                                       Зоран Аџић с.р. 
 
      
  
__________________________________ 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2022. годину  („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. Ста-
тута Града Градишка  („Службени гла-
сник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник Града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка 

 за 2022. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средста-

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

- са позиције 412800 Расходи за 
услуге одржавања јавних површина 
и заштите животне средине  износ 
од 220.000,00 КМ 

- на позицију 414100 Субвенције  
износ од 220.000,00 КМ 

 
- са позиције 412800 Расходи за 

услуге одржавања јавних површина 
и заштите животне средине  износ 
од 24.000,00 КМ 

- на позицију 412500 Грантови у 
земљи  износ од 24.000,00 KM. 

 
2. За извршење овог рјешења заду-

жује се Одјељење за финансије 
града Градишка.   

 

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

O б р а з л о ж е њ е 
 

Ради недовољно ланираних средстава 
на позицијама Субвенције (а на основу 
Одлуке број  01-022-168/22 od 26.07. 
2022. године) и  Грантови у земљи, ура-
ђена је реалокација средства са пози-
ције Расходи за услуге одржавања 
јавних површина и заштите животне 
средине .  
 
Број:  09-400- 2- 79 /22 
Датум: 16.08.2022. године       
Градишка                                                                                          
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК     
                                       Зоран Аџић с.р. 

 
 
 
__________________________________ 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2022. годину  („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. Ста-
тута Града Градишка  („Службени гла-
сник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник Града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка  
за 2022. годину 

 
1. Одобрава се реалокација средста-

ва у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка  
(0008180 Одјељење за борачко-
инвалидску заштиту) 
  

- са позиције 416100  Помоћ поједи-
нцима износ од  17.876,00 КМ 

- на позицију 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме   
износ од 17.876,00 КМ. 

 
2.  За извршење овог рјешења заду-

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

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
Ради исправног књиговодственог евиде-
нтирања врши се реалокација на конто 
Издаци за набавку постројења и опре-
ме.    
 
Број: 09-400- 2-80 /22 
Датум: 17.08.2022. године 
Градишка    
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК  
                  Зоран Аџић с.р. 

 
 
 

__________________________________ 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2022. годину  („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. Ста-
тута Града Градишка  („Службени гла-
сник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник Града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка 

 за 2022. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средста-

ва у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка  
(0008180 Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности) 
  

- са позиције 415200 Грантови у 
земљи износ од  10.000,00 КМ 

- на позицију 418200  Расходи из тра-
нсакције размјене између јединица 
власти износ од 10.000,00 КМ. 
 

2.  За извршење овог рјешења заду-
жује се Одјељење за финансије 
града Градишка.   

 
3.  Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Слу-
жбеном гласнику града Градишка“. 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Ради исправног књиговодственог евиде-
нтирања врши се реалокација на конто 
Расходи из трансакције размјене изме-
ђу јединица власти.  
 
Број: 09-400- 2-81 /22 
Датум: 17.08.2022. године 
Градишка    
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК  
        Зоран Аџић с.р. 

 
 
 

__________________________________ 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2022. годину  („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. Ста-
тута Града Градишка  („Службени гла-
сник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник Града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка 

 за 2022. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средста-

ва у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници  
(0815017 Средња стручна и техни-
чка школа) 
 

- са позиције 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме   
износ од 10.000,00 КМ 

- са позиције 412700  Расходи за 
стручне услуге износ  од 
4.000,00КМ 

- на позицију 412200 Расходи по 
основу утрошка енергије, комуна-
лних, комуникационих и транспо-
ртних услуга  износ од  10.000,00 
КМ 

- на позицију 412500 Расходи за теку-
ће одржавање износ од 4.000,00 
КМ. 

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

O б р а з л о ж е њ е 
 

ЈУ „Средња стручна и техничка школа“ 
обратила се захтјевом за реалокацијом 
новчаних средстава број 161/22 од  
10.08.2022.године, на основу којег је и 
извршена реалокација.  
 
Број: 09-400-2-82 /22 
Датум: 18.08.2022. године 
Градишка    
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК  
                           Зоран Аџић с.р. 

 
 
 
__________________________________ 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2022. годину  („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. Ста-
тута Града Градишка  („Службени гла-
сник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник Града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка 

 за 2022. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средста-

ва у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници  
(0008511 Градско позориште Гради-
шка) 
 

- са позиције 412900  Остали непоме-
нути рас. износ од 3.000,00 КМ 

- на позицију 412700  Расходи за 
стручне услуге износ  од 
2.000,00КМ 

- на позицију 412200 Расходи по 
основу утрошка енергије, комуна-
лних, комуникационих и транспо-
ртних услуга  износ од  1.000,00 КМ 

 
 

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

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Градско позориште“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, ради недовољно планира-
них средства на контима Расходи за 
стручне услуге и  Расходи по основу 
утрошка енергије, комуналних, комуни-
кационих и транспортних услуга . 
 
Број: 09-400-2-83/22 
Датум: 18.08.2022. године 
Градишка    
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК  
                  Зоран Аџић с.р. 

 
 
 
__________________________________ 
 
На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу  Буџета града Градишка за 
2022. годину  („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. Ста-
тута Града Градишка  („Службени гла-
сник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник Града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка 

 за 2022. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средста-

ва у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници  
(0008910 Развојна агенција Гради-
шка) 
 

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

- на позицију 411300 Расходи за 
накнаду плата запослених за ври-
јеме боловања износ од  2.000,00 
КМ 
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2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

ЈУ „Развојна агенција Градишка“ обра-
тила се захтјевом за реалокацијом но-
вчаних средстава број  170/22 од  17.08. 
2022.године, на основу којег је и 
извршена реалокација.  
 
Број: 09-400-2-84/22 
Датум: 18.08.2022. године 
Градишка    
                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК  
                          Зоран Аџић с.р. 

 
 
 

__________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11.  Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2022. годину  („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. Ста-
тута Града Градишка  („Службени гла-
сник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), Градоначелник Града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка  

за 2022. годину 
 
1. Одобрава се реалокација средста-

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

- са позиције 412900 Остали непо-
менути расходи износ од 150,00 КМ 

- на позицију 511300 Набавка опреме 
износ од 150,00 КМ. 
 

2. За извршење овог рјешења задужу-
је се Одјељење за финансије града 
Градишка 

 

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

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Завичајни музеј“ обратила се захтје-
вом за реалокацијом новчаних средста-
ва, број  133/08-22 од 04.08.2022. годи-
не, ради недовољно планираних сре-
дства на позицији Набавка опреме.  
 
Број: 09-400-2-85/22 
Датум: 18.08.2022. године 
Градишка    
                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК  
                           Зоран Аџић с.р. 
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