
На основу чл. 36. и 87. Статута града Градишка („Службени гласник града Градишка” 
број 4/17 и 5/19), Скупштина града Градишка на сједници одржаној 24.11.2022. године 
донијела је: 

 
О Д Л У К А 

о измјенама Програма борачко-инвалидске заштите и  
заштите цивилних жртава рата за 2022. годину 

 
 
I 

У Програму борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2022. годину 
(„Службени гласник града Градишка“, број 18/21) у тачки 1. иза ријечи „Буџетом града 
Градишка, за борачко инвалидску заштиту и заштиту цивилних жртава рата укупно је 
предвиђено“, број „382.000,00 КМ“ замјењује се бројем „412.000,00 КМ“. 
 
У наставку у тачки 1. Програма број „214.000,00 КМ“ замјењује се бројем „213.000,00 КМ“. 
 
У тачки 1. послије ријечи „за издатке намјењене за санацију и одржавање спомен комплекса 
и набављање јарбола са заставама укупно“ број „25.000,00 КМ“, замјењује се бројем „ 
56.000,00 КМ“. 
 
У наставку у тачки 1. послије ријечи „Помоћи корисницима и другим носиоцима борачко 
инвалидске заштите “ број „214.000,00 КМ“, замјењује се бројем „213.000,00 КМ“. 
 
У тачки 1. Програма, послије ријечи „Издаци за градњу, санацију и одржавање спомен- 
комплекса “ број „20.000,00 КМ“, замјењује се бројем „31.000,00 КМ“. 
 
У тачки 1. послије ријечи „Издаци за набавку и постављање јарбола за заставе“ број 
„5.000,00 КМ“, замјењује се бројем „25.000,00 КМ“. 
 

II 
У тачки 2. у уводу број „214.000,00 КМ“ замјењује се бројем „213.000,00 КМ“.  
 
У тачки 2. у дијелу који се односи на рјешавање стамбених питања број „144.000,00 КМ“, 
замјењује се бројем 148.300,00 КМ. 

III 
У тачки 4. Програма послије ријечи „Сваке године се одређена новчана средства утроше за 
те намјене па је тако и Програмом планирано да се“ број „20.000,00 КМ“, замјењује се бројем 
„31.000,00 КМ“, а иза ријечи „Уз тај износ, планиран је и износ од“ број „5.000,00 КМ“ 
замјењује се бројем „25.000,00 КМ“. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од објављивања у „Службеном гласнику града 
Градишка“. 
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