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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 
 
 На основу члана 17. тачка „п“ Статута 
општине Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“ број 8/05) и чланова 99. и 106. 
Пословника о раду Скупштине општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ број 
11/05 и 9/07), а након разматрања Извјештаја о 
раду Начелника Општине и Административне 
службе општине Градишка за 2007. годину, 
Скупштина општине Градишка на својој 33-ћој 
редовној сједници одржаној 19.02.2008.године 
донијела је слиједећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

1. Усваја се Извјештај о раду Начелника 
Општине и Административне службе 
општине Градишка Градишка за 2007. 
годину. 

 
2.Овај закључак објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“ 

                                                   
Број: 01-013-1/08 

  Датум: 19.02.2008.године 
  Градишка                              ПРЕДСЈЕДНИК  
                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
На основу члана 17. и  33. Статута општине 

Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка" број 8/05), Скупштина општине 
Градишка на 33. редовној сједници  одржаној 
19.02.2008. године , донијела   је 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању  Програма подстицаја 
пољопривредне производње за  2008. годину 

 
I 

 
Усваја се Програм  подстицаја 

пољопривредне производње за  2008. годину 
 
 

II 

Програм  из предходне тачке  саставни је дио ове 
Одлуке 
 

III 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења ,  а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
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П Р О Г Р А М 
подстицаја пољопривредне производње за 2008. 

годину 
 

На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 17. и 
33. Статута општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка" број 8/05), Скупштина 
општине Градишка на 33. редовној сједници  
одржаној 19.02.2008. године , д о н о с и 

 
1. У В О Д 

 
  Стабилан раст и развој пољопривредне 
производње захтјева одговарајућу материјално-
финансијску подршку. 

 
  Обзиром да је Стратегијом развоја  
пољопривреде Републике Српске до 2015. године и 
Стратегијом развоја општине Градишка 
предвиђено усмјеравање производне структуре у  
правцу развоја сточарске, воћарске, ратарске и 
повртарске производње, Програмом подстицаја 
пољопривредне производње за 2008. годину, 
средства ће бити усмјерена физичким лицима која 
имају засновану или ће засновати  пољопривредну 
производњ у 2008. години. 
 
  Средства за подстицај  пољопривредне 
производње у 2008.години  у висини 400.000 КМ, 
усмјериће се за слиједеће намјене: 
 

 Заснивању и подршци пољопривредне 
производње у области сточарства, 

            воћарства, виноградарства,  ратарства и 
повртарства ... ..................................220.000  КМ 

 Регресирање камате на кредите пласиране 
за подстицај пољопривредне производње у 
2008. години.................................100.000 КМ 

 Рад општинских удружења 
пољопривредника...................15.000 КМ 

 Постављање огледа и стручне 
едукације...................................5.000 КМ 

 Анализе плодности пољопривредног 
земљишта..................................5.000 КМ 

 Одржавање Регионалне сточарске 
изложбе у Градишци..............15.000 КМ 

 Одржавање манифестације Дани воћа 
Поткозарја 2008......................15.000 КМ 

 Суфинансирање издавања стручне 
литературе из области 
пољопривреде.........................10.000 КМ 

 
 

 Накнаду евентуалних штета усљед 
угинућа животиња  

            изазваних заразним болестима и  
нападом дивљих животиња.....15.000 КМ 

 

2.  ОПШТИ УСЛОВИ 
 
 Након усвајања Програма подстицаја 
пољопривредне производње за 2008. годину /У 
даљем тексту: Програм подстицаја/, Одјељење за 
привреду ће путем средстава јавног информи-сања, 
презентација по мјесним заједницама и израдом 
летака информисати пољопривредне произвођаче о 
подстицајним мјерама. 
 
 Право на добијање подстицајних средстава 
у складу са Програмом остварују сва физичка лица 
која испуне услове  из Програма подстицаја 
пољопривредне производње. 
 
 Под „физичким лицем“ у смислу Програма 
подстицаја сматрају се регистровани власници  
пољопривредног земљишта са мјестом 
пребивалишта на подручју општине Градишка, 
што се доказује посједовним листом. 

 
 Подношење захтјева ће се вршити у шалтер 
сали Административне службе, гдје ће подносиоци 
захтјева попунити пријавни лист у ком ће бити 
тачно назначена  намјена  за коју се подноси 
захтјев, уз које ће приложити и остале  потребне 
документе и то:  
 
 1.Посједовни лист 
 2. Кућна листа 
 3.Копије личних карата чланова 
домаћинства 
 
 У случајевима у којима захтјев за добијање 
подстицајних средства није позитивно ријешен, 
поново поднесен захтјев за исту намјену неће бити 
разматран од стране Комисије. 
 
 Рок за подношење захтјева  је 30.04.2008. 
године. 
 
 Испуњеност општих  услова ће утврђивати 
Комисија за подстицаје именована од стране 
Начелника општине, утврђивањем чињеничног 
стања на терену, о чему ће састављати записнике. 
 
 На основу сачињених записника из којих 
мора бити видљиво да су испуњени  потребни 
услови за подстицај, сачињава се листа кандидата 
која се доставља банци као приједлог за 
одобравање кредитних средстава.  

Банка утврђује кредитну способност 
предложених кандидата , те у складу са својим 
критеријумима одобрава кредит. За све одобрене 
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кредите до 5.000 КМ и роком отплате до 24 
мјесеца , општина ће регресирати камату и 
трошкове обраде кредита у цјелости. 
   
 Контролу утрошка одобрених средства и 
процјену резултата континуирано ће вршити 
Одјељење за привреду. 
 

Средства по основу отплаћених кредита ће 
се усмјеравати на посебан рачун и служиће у сврху 
стварања револвинг фонда за даљње подстицање 
пољопривредне производње. 

 
Број: 01-330-13/08 

  Датум: 19.02.2008.године 
  Градишка                                      ПРЕДСЈЕДНИК  
                                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                  Урош Граховац с.р. 
 
 
На основу члана 10. Закона о заштити од 

пожара ( „Службени гласник Републике Српске, 
број 16/95, 16/02 и 2/05 ) и члана 17. и 33. Статута  
општине Градишка ( „Службени гласник општине 
Градишка, број 8/05 ), Скупштина општине 
Градишка  на сједници одржаној дана  19.02. 
2008.године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Програм заштите од пожара у 
Општини Градишка 

 
I 
 

Усваја се Програм заштите од пожара у 
Општини Градишка. 

 
II 
 

Саставни дио ове одлуке је Програм 
заштите од пожара у Општини Градишка. 

 
III 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Градишка“ 

 
Број: 01-022-21/08 

  Датум: 19.02.2008.године 
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                                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                  Урош Граховац с.р. 
 
 
 

П Р О Г Р А М 
 

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА  
У ОПШТИНИ  Г Р А Д И Ш К А 

 
 

Уводне напомене 
 
 Заштита од пожара је дјелатност од посебног 
државног интереса.  
 
 Заштита од пожара обухвата скуп мјера и 
радњи управне, организационе, техничке, 
образовне и пропагандне природе, које се 
предузимеју у циљу спречавања избијања и 
ширења пожара, његовог откривања и гашења, те 
спасавање људи и материјалних добара угрожених 
пожаром. 
 
 Заштита од пожара организује се и спроводи 
у свим мјестима и на свим објектима који су 
изложени опасностима од избијања и ширења 
пожара. 
 

Полазни елементи за израду програма 
 
 Полазна основа за израду Програма заштите 
од пожара у општини Градишка су законски 
оквири који дефинишу предметну област, План 
заштите од пожара општине Градишка, те 
статистички подаци из претходне године везани за 
интервенције на терену. 
 
 Послови на реализацији Програма су у 
оквиру Одјељења за Привреду и Професионалне 
ватрогасне јединице Градишка. 
 
 Професионална ватрогасна јединица 
Градишка дјелује на територији општине 
Градишка (покрива површину од 762 km2 ), а по 
потреби дјелује као испомоћ и код сусједних 
општина Србац, Лакташи и Козарска Дубица. 
 
 Претпоставља се да општина Градишка 
тренутно броји ccа 62 000 становника (пописи 
становништва нису рађени од 1991.год.), те је 
густина насељености највећа у градском подручју 
са око 2000 становника по 1 km2, просјечна 
насељеност осталог дијела општине је око 55 
становника по 1 km2. 
 
 Индустријски и значајни привредни објекти 
као и објекти јавне намјене лоцирани су на 
подручју града Градишка као и мјесним 
заједницама Нова Топола и Горњи Подградци.  
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 У индустријским зонама повећане су пожарне 
опасности с обзиром на технолошки процес који се 
одвија, врсту материја које се прерађују и 
ускладиштавају. Висок пожарни ризик 
представљају капацитети у којима се прерађује 
дрво, пластика, хемијски  и металопрерађивачки 
погони.  
 
 На подручју града изграђени су објекти за 
становање у друштвеној својини спратности П+2 
до П+14, а у приватној својини углавном типа П+1. 
 
 У укупној површини општине површине под 
шумама су заступљене на 21 230 ha, што чини 
27,80 % укупне територије општине. Структуру 
ових шума чини преко 90 % лишћари, док је остало 
шуме четинара у мјешовитој састојини буква-јела 
или под културом смрче. 
 
 Електроенергетски објекти на подручју 
општине су нивоа 110 kV, 20 kV, 10 kV i 0,4 kV.На 
подручју општине постоје двије трафостанице ТС 
110/20/10 kV и 363 трафоста-нице 20/10/0,4 kV, од 
којих је 308 власништво електродистрибутивног 
предузећа а 55 власништво привредних субјеката, 
највише у индустријској зони града. Одржавање 
трафостаница врши власник, а манипулације 
укључења и искључења објеката обавља 
електродистрибутивно предузеће. 
 
 Водови 20(10) kV нa ширем вaнгрaдском 
подручју су углaвном рaдијaлни нaдземни водови, 
који полaзе од ТС 110/20/10 kV до трaфо стaница 
20(10)/0.4 kV.  
 
 Водови 0.4kV су углaвном рaдијaлни 
нaдземни водови који полaзе од TS 20(10)/0.4 kV 
до крaјњих потрошача електричне енергије. Ван 
градске средине су већим дијелом урaђени нa 
дрвеним стубовимa сa ужетом AlFe, a мaњим 
дијелом нa бетонским стубовимa сa AlFe ужетом, 
односно сaмоносивим кaбловским снопом СКС, 
гдје су водичи изоловaни.  
 
 У грaдском подручју нисконaпонскa мрежa је 
дјелимично урaђенa подземно, кaо и у пригрaдском 
подручју. Удио подземне кабловске мреже у 
укупној структури НН мреже је 2,24%, надземне 
мреже урађене СКС-ом 10%, а надземне мреже 
урађене голим  AlFe проводницима је 87,76%. 
 
 На подручју општине постоји једна установа 
за предшколско васпитање, осам основних и три 
средње школе.  
 

 Остали значајнији објекти јавне намјене су: 
зграда административне службе општине, Општа 
болница, Дом  здравља, Основни суд, стадион 
Козара, аутобуска станица, тржница-бувљак, 
царински терминал и др. 
 
 Од вјерских објеката на подручју општине 
Градишка је изграђено 25 и 3 објекта су у 
изградњи православне цркве, 5 цркава католичке 
конфесије, 11 вјерских објеката исламске вјерске 
заједнице и један објекат хришћанско 
адвентистичке цркве. 
 
 Мала привреда и занатство је у сталној 
експанзији, тако да на подручју општине послује 
велики број самосталних радњи, занатских, 
угоститељских, трговачких и осталих дјелатности, 
(преко 650 субјеката). 
 
 Табеларни приказ примарне заштите од 
пожара за 2005, 2006 и 2007 годину: 
 
Ред. 
број 

Врсте пожара 2005.
г. 

2006
.г. 

2007.
г. 

1. Пожар на стамбеном 
објекту, кућа 

14 14 12 

2. Димњак 14 19 26 
3. Помоћни објекат, штале 15 19 14 
4. Аутомобил 3 3 7 
5. Техничке интервенције 17 16 34 
6. Контејнер 15 25 27 
7. Шума 3 5 7 
8. Ниско раслиње 14 8 64 
9. Пећи, плинске 

боце,електроинсталације 
2 - 12 

10. Јавни и привредни 
објекти 

1 3 2 

 УКУПНО: 98 112 205 
 
Укупан број интервенција у односу на 2006.год.  

повећан је у 2007.год. за 83%. 
 
 Овако изразито велико повећање у односу на 
претходну годину, као и статистички гледано у 
задњих десет година је значајно.  
 
 Главни разлози толиког повећање пожара су: 
 

-     високе температуре у периоду од 15.07. до 
15.08.2007.год. када је било изразито 
повећање броја интервенција на отвореном 
простору; 

-     константан привредни развој, увођење 
нових технологија и материјала у 
процесима производње чија примјена не 
прати адекватна едукација запослених; 
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-    интензивна стамбена изградња, како 
објеката за колективно становање тако и 
индивидуалних стамбених објеката и 
уградња материјала и инсталација 
неодговарајућег квалитета. 

На основу претходно наведених елемената 
Програм заштите од пожара општине Градишка се 
састоји из следећих сегмената: 
 

1. Програм и мјере заштите од пожара за 
шуме и усјеве 

 
Ради заштите шума од пожара и ради 

превентивне заштите а у складу са Законом о 
заштити од пожара и прописима потребно је 
спроводити мере заштите и то: 
 
 1. У близини шума и усјева као и у шумама 
забрањено је паљење отпадака, корова, шибља, 
грмља ,папира и сличног а посебно у случају:  
  - високе температуре, 
  - влажности ваздуха мањој од 40%, 
  - јаког ветра. 
 
 2. У излетничким шумама које су посебно 
угрожене од пожара уз путеве и насеља поставити 
знакове:  
 - упозорења, 
 - обавештења, 
 - опасности и  
 - забране на начин прописан ЈУС-ом: 
  
  "Не бацајте упаљену шибицу или 
цигарету и не палите ватру на мјесту гдје 
можете изазвати пожар." 
 
 3. Предузећа и друга правна лица, државни 
органи, самостални привредници и појединци  
морају ради смањења опасности у шумама особито 
угроженим од пожара: 
 а) правовремено проређивати састојине, 
             б) кресати и уклонити сухо грање, 
 в) уредити и одржавати уређене 
противпожарне просеке у таквом стању које 
спречавају ширење пожара и омогућавају лак 
приступ и успјешно гашење ватре. 
 

4. Отпаци се могу навозити у шуму само на 
мјеста које одреди предузеће      шумске управе. 

 
 5. У случају избијања пожара предузећа и 
друга правна лица, дужни су о пожару одмах 
најбржим путем обавестити најближу ватрогасну 
јединицу или полици-јску станицу . 

 

6. Да би се постигла одговарајућа 
превентивна заштита површина под шумом 
потребно је да предузећа која газдују шумама 
својим актима и планом рада и развоја регулише 
шумско узгојне мјере (смањивање горивог 
материјала на  шумском  комплексу  и  уклањање  
других растиња, сухе траве, сухих иглица, 
четинара, маховине, сухе шумске простирке и сл. 
као и успостављање одгова-рајућег шумског реда). 
 
 До 15.03.2008.год. зановити годишњи План 
оперативног провођења заштите од пожара на 
шумским комплексима у којем се прецизирају 
капацитети укључени у процес осматрања и 
обавјештавања, процедуре обавјештавања и 
узбуњувања,  као и процедуре ангажовања 
потребних снага за стављање под контролу и 
гашење пожара, ( исти се ради сваке године у 
првом кварталу и у реализацији истог учествује 
Професионална ватрога-сна јединица Градишка, 
ШГ „Градишка“, „Шумауслуге“ Градишка и 
општински штаб цивилне заштите). 
 
 До 15.03.2008.год. зановити годишњи План 
оперативног дјеловања у вези заштите од пожара 
на пољопривредним површинама у којем се 
прецизирају капацитети укључени у процес 
осматрања и обавјештавања, процедуре 
обавјештавања и узбуњувања,  као и процедуре 
ангажовања потребних снага за стављање под 
контролу и гашење пожара, ( исти се ради сваке 
године у првом кварталу и у реализацији истог 
учествује Професионална ватрогасна јединица 
Градишка, предузећа која су највећи корисници 
пољопривредног земљишта, Фармланд, Марбо, 
Теранова, Агроекспорт, Зелен гај и општински 
штаб цивилне заштите). 
 

2. Програм мјера заштите објеката за 
колективно становање 

и приватних стамбених објеката 
 
 У оквиру превентивних мјера заштите од 
пожара, на подручју општине, ће се организовати 
периодичне акције: 
  

1. Акција на уређењу насеља и објеката 
(чишћење тавана, подрума и других мјеста) од 
запаљивих отпадних материјала, чији је носиоц у 
зградама колективног стaновања Заједница 
етажних власника, а у индивидиалним стамбеним 
објектима, власници истих. Ова акција ће се 
организовати од стране наведених субјеката у 
сарадњи са Одјељењем за стамбено-комуналне 
послове, комуналном полицијом, комуналним 
предузећем ''Градска чистоћа'' д.о.о., (једном 
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годишње и то у почетку пожарне сезоне, а по 
потреби и чешће).  

Носилац за израду програма ове акције је 
Одјељење за стамбено-комуналне послове 
општине Градишка. 

 
2. Обезбедити доследну примјену Одлуке о 

комуналном реду, а посебно у    дјелу који се 
односи на контролу одлагалишта комуналног 
отпада  и забрану формира-ња дивљих депонија, 
паљења истих те изазивања опасности од пожара  

( задужење за комуналну полицију). 
 
3.За заинтересоване заједнице етажних 

власника урадити обуку из области заштите од 
пожара. (носилац активности ПВЈ Градишка). 

 
4.У објектима вршити допуну и набавку 

опреме за почетно гашење (пп апарати и 
хидраната). 

 
5.Набавка возила аутољестве како би се 

повећала ефикасност и проширила могућност 
тактичког дјеловања приликом интервенција на 
вишеспратним објектима.Наиме, како је по 
усвојеном Плану заштите од пожара општине 
Градишка планирана и набавка наведеног 
цпецијалног ватрогасног возила а ради се о 
значајној инвестицији (cca 1.000.000 КМ ), након 
завршетка набавке специјалног ватрогасног 
навалног возила, приступити планирању 
финансијске конструкције за набавку возила 
аутољестве.  

  
6.Приликом планирања даље изградње 

омогућити прилаз објектима са најмање двије 
стране, а по могућности обезбједити кружни ток. 

 
3. Програм мјера заштите од пожара у 
предузећима, другим правним лицима, 

удружењима грађана и државним органима 
 

Организовање и спровођење мјера заштите 
од пожара у предузећима, другим правним лицима, 
удружењима грађана и државним органима 
спроводи се у складу са Законом о заштити од 
пожара и Плановима заштите од пожара у 
наведеним субјектима. 

 
Надзор над спровођењем мјера заштите од 

пожара одређених Законом о заштити од пожара и 
Плановима заштите од пожара , као и над 
спровођењем прописа о техничким нормативима у 
погледу заштите од пожара врши инспекторат.  
 

4. Програм рада Професионалне ватрогасне 
јединице Градишка у вези реализације мјера 

заштите од пожара за чије извршење је 
задужена према  Плану заштите од пожара 

општине Градишка 
 

Професионална ватрогасна јединица 
градишка , у складу са Законом о заштити од 
пожара и Планом заштите од пожара општине 
Градишка врши контролу спровођења мјера 
заштите од пожара у : 

 
1. Објектима за колективно становање, 
реализација  ове мјере се врши у 11. мјесецу 
(новембар) 2008.год., записник о извршеној 
контроли мјера заштите од пожара у објектима за 
колективно становање се доставља Инспекторату, 
Одјељењу за привреду и Одјељењу за стамбено-
комуналне послове. 

 
2. Занатским радњама, угоститељским 
објектима осим хотела и мотела, трговачким 
објектима, осим робних кућа и супермаркета и 
трговачких објеката површине преко 150 м2, те 
пословницама предузећа чије је сједиште ван 
општине Градишка. Контрола мјера заштите од 
пожара у наведеним објектима се врши у 5., 6. и 7. 
мјесецу 2008.године а записник о извршеној 
контроли мјера заштите од пожара се доставља 
Инспекторату, Одјељењу за привреду и Одјељењу 
за стамбено-комуналне послове. 
 
Контрола спровођења мјера заштите од пожара под 
тачкама 1. и 2. се врше у погледу прилаза згради, 
паркиралишта, подрума, тавана, степеништа, 
унутрашњих хидраната, апарата за почетно 
гашење, разводних електроормара и слично. 
 
 3.   Контрола функционалности и исправности 
водозахвата и уличних         хидраната се врши два 
пута годишње (април и септембар мјесец). 

    
 О извршеној контроли се сачињава 

записник који се доставља       Инспекторату, 
предузећу «Водовод и канализација» Градишка и 
Одјељењу за привреду. 

 
Наведене контроле спровођења мјера 

заштите од пожара се врше у складу са чланом 69. 
Закона о заштити од пожара, а овлаштење за 
вршење контроле наведених мјера заштите од 
пожара издаје старјешина ПВЈ Градишка у складу 
са чланом 9.3. Плана заштите од пожара општине 
Градишка. 
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5. Програм опремања Професионалне 
ватрогасне јединице Градишка 

 
5.1. Извјештај о Програму опремања 

професионалне ватрогасне јединице Градишка по 
одлуци Скупштине општине Градишка број: 01-
022-85/06 од 19.04.2006.год. 

 
По усвојеном програму за опремање ПВЈ 

Градишка предвиђена је набавка личне и скупне 
ватрогасне опреме. Програм је реализиран и 
извршена је набавка следеће опреме: 
 

- заштитна ватрогасна блуза и хлаче према  
стандарду ЕN 469, ЕN 340...............23 комплета 
- ватрогасне чизме према стандарду ЕN 344, 
ЕN 345......................................................  23 пара 
-ватрогасне љестве кукаче.......................    2 ком 
-ватрогасне љестве растегаче тродјелне... 1 ком 
-ватрогасне љестве растегаче дводјелне....1 ком 
-морнарске љестве...................................     1 ком 
-одијело за улазак и пролаз кроз ватру ЕN 
1486.................................................     4 комплета 
-агрегат за пуњење боца под високим 
притиском................................................     1 ком 
-опрема за кабинет, Notebook Hp и 
пројектор..................................................     1 ком 
-апарат за дисање Airmaxx-S-Z-Q са маском  

      Ultra elite и плућним аутоматом..........     2 ком 
-HI press апарат за гашења под високим 
притиском................................................     1 ком 
-самоизбавно уже Flex static 60..............     6 ком 
-импулсна пушка IFEX 3001.................      1 ком 
 

Од дозначених средстава по одлуци 
Скупштине општине број 01-022-176 од 
27.12.2005.год. у износу од 162.063,01 КМ, на 
жиро рачун за опремање ПВЈ Градишка, утрошено 
је  средстава у износу од 120.055,35 КМ. 

 
Средства дозначена на жиро рачун за 

опремање ПВЈ Градишка по основу члана 76.а 
Закона о заштити од пожара ће се искористити са 
куповину специјалног ватрогасног навалног 
возила. 
 

5.2.Програм за опремање Професионалне 
ватрогасне јединице Градишка за 2008. годину 
 
1. аутоматска млазница Mach 3, 1 комад х 
3800,00 КМ                                        3.900,00 КМ 
2. изолациони апарат Airmaxx-S-Z-Q са ICU 
уређајем и маском Ultra elite са плућним 
аутоматом и  резервном боцом , 2 комплета х 
8.000,00                                            16.000,00 КМ 

3. унидур потисна цријева Ø 52/15, 20 ком.х 
190,00                                                 3.800,00 КМ 
4. унидур потисна цријева Ø 75/15, 6 ком х 
260,00                                                 1.560,00 КМ 
5. комбинезон – интервенцијски, љетни  
23 комплета х 730,00                            16.790,00 КМ                                                                                                        

______________                                         
УКУПНО:          42.050,00 КМ 

 
Из средстава дозначених на основу члана 

76.а Закона о заштити од пожара  за опремање 
узети: 

1.Командно возило са звучном и 
свјетлосном сигнализацијом, могућност    
кориштења за превоз људства, уграђен систем везе.                                                                           

                                                                           
УКУПНО:         30.000,00 КМ 

 
 

6. Програм стручног усавршавања и 
оспособљавања запослених у Професионалној  

ватрогасној јединици Градишка 
 

Програм стручног оспособљавања и 
усавршавања Професионалних ватрогасаца у 
2008.год. спроводи се на основу сагласности од 
стране Инспектората на достављени програм од 
стране ПВЈ Градишка а на основу члана 42. Закона 
о заштити од пожара. 

 
7. Програм осталих активности – пропагандна 

активност 
 

            Путем електронских и штампаних медија 
обављати редовно информисање о акти-вностима 
Професионалне ватрогасне јединице Градишка, 
превентивно преко медија упозоравати грађане на 
могуће опасности, нарочито у периодима када је 
изражено повећање пожара и упозоравати на 
неопходност спровођења мјера заштите од пожара, 
у циљу повећана опште сигурности грађана. 
 Обављати редовно постављање плаката са 
упозорењима у вези заштите шума и усјева, као и 
постављање плаката у свим заједницама за 
колективно становање и установама о начину 
поступања у случају пожара. 
 Ова активност ће се финансирати из 
редовних средстава за рад ПВЈ Градишка која су 
намјењена за пропагандну дјелатност. 
 
Број: 01-85-1/08 

  Датум: 19.02.2008.године 
  Градишка                                      ПРЕДСЈЕДНИК  
                                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                  Урош Граховац с.р. 
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На основу члана  17. и 33. Статута  
општине Градишка ( „Службени гласник општине 
Градишка, број 8/05 ),Скупштина општине 
Градишка  на сједници одржаној дана  19.02. 2008. 
године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Програмских активности Агенције 
за локални развој  

Градишка за 2008. годину 
 

I 
 

 Усвајају  се Програмске активности 
Агенције за локални развој Градишка  за 2008. 
годину 

 
II 
 

 Саставни дио ове одлуке је Програм  из 
тачке I . 
 

III 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Градишка“. 
 
Број: 01-022-22/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 

 
 
 
На основу члана  17. и 33. Статута  

општине Градишка ( „Службени гласник општине 
Градишка, број 8/05 ), Скупштина општине 
Градишка  на сједници одржаној дана  19.02. 
2008.године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Програмских активности 
Туристичке организације  
Градишка за 2008. годину 

 
I 
 

 Усвајају  се Програмске активности 
Туристичке организације Градишка  за 2008. 
годину 
 
 

II 
 

 Програм  из тачке I саставни  је дио ове 
одлуке. 
 

III 
 

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

 
Број: 01-022-23/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
 
 

 
На основу члана 7. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 
Српске ("Службени гласник Републике Српске", 
број:41/03), и члана 33. Статута општине Градишка 
("Службени гласник општине Градишка", број 
8/05), Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана 19.02.2008. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о утврђивању критерија за именовање 
директора  

и управних  одбора јавних служби чији је 
оснивач 

 општина Градишка 
 
I 
 

 Овом Одлуком ближе се утврђују услови и 
критерији за избор и именовање: 
 1. Директора Дома здравља Градишка, 
 2. Три члана Управног одбора Центра за 
социјални рад Градишка, 
 3. Три члана Управног одбора „Народне 
библиотеке“ Градишка, 
 4. Три члана Управног одбора „Завичајног 
музеја“ Градишка 
 5. Пет чланова Управног одбора „Дома 
здравља“ Градишка, 
 6. Пет чланова Управног одбора  
„Апотекарске установе“  Градишка, 
 7. Три члана Управног одбора установе 
Дом културе "Вељко Чубриловић" Градишка,  
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II 
 

Опис послова: 
 

 Послови директора и управних одбора 
утврђени су законом и статутима наведених јавних 
служби. 

III 
 

Општи услови за кандидате су: 
 
 1. Да су држављани  БиХ; 
 2. Да су старији од 18 година; 
 3. Да нису отпуштени из државне службе 
на било којем нивоу у БиХ као резултат 
дисциплинске мјере у периоду од три године прије 
дана објављивања конкурса; 
 4. Да нису осуђивани за кривично дјело 
које их чини неподобним за обављање послова 
директора и члана управног  одбора 
 5. Да се против њих не води кривични 
поступак; 
 6. Да се на њих не односи члан IX 1. Устава 
БиХ.  
 

Посебни услови за кандидате су: 
 
под 1   -ВСС, висока стручна спрема (VII степен) 

-доктор медицине специјалиста, доктор 
стоматологије специјалиста, дипломирани 
економиста или дипломирани правник са 
менаџерским искуством у здравству, 
-најмање три године радног искуства  

  
под 2,3,4,5,6,7 - ВСС, ВШС или ССС 
 -радно искуство у струци најмање 3 године 
 

IV 
 

 Са кандидатима који уђу у ужи избор 
Комиосија за избор обавиће интервју. 
 Комисија за избор се састоји од пет 
чланова, а именује је Начелник општине. 
 

V 
 
 Конкурс ће расписати Начелник општине 
Градишка и биће објављен у "Службеном гласнику 
Републике Српске" и дневном листу "Независне 
новине" Бања Лука   
 Рок за подношење пријава на конкурс је 15 
дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
Републике Српске" 
 

 
 

VI 
 

 Директоре и чланове управних  одбора 
наведених јавних служби, на основу ранг листи 
које ће утврдити Комисија за избор, именоваће 
Скупштина општине на мандатни период од 4 
године. 

VII 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном  
доношења, а објавиће се у "Службе-ном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број: 01-022-24/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 24. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“ број 68/07) и члана 33. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине Градишка 
„ број:8/05), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној дана 19.02.2008. године , д о н о 
с и 
 

О Д Л У К У 
 

о измјени Одлуке о оснивању 
„Завичајног музеја“  Градишка 

 
Члан 1. 

 
 Члан 9. Одлуке о оснивању „Завичајног 
музеја“ Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број: 4/02,1/03 и 8/05- у даљем тексту 
Одлука),  мијења се и гласи: 
 „Органи Музеја су директор и Управни 
одбор. 

  Органе Музеја именује и разрјешава 
оснивач“ 
 

Члан 2. 
 
 Члан 11. Одлуке мјења се и гласи: 
 „Управни одбор је орган управљања 
Музеја. 

Управни одбор има три члана. Запослени у 
Музеју не могу бити чланови његовог Управног 
одбора. 

Управни одбор се именује на период од 
четири године 
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Управни одбор обавља послове и задатке за 
које је овлаштен Законом о музејској дјелатности и 
Статутом Музеја.“ 

 
Члан 3. 

 
 Члан 12. Одлуке мијења се и гласи: 
 „Надзор над радом Музеја врши орган 
управе који је надлежан за те послове.“ 
 

Члан 4. 
 
 У осталом дијелу Одлука се не мијења. 
 

Члан 5. 
 
 Овлашћује се Комисија за статутарна 
питања и прописе да начини пречишћен текст 
Одлуке. 

Члан 6. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
Број: 01-022-25/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 24. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“ број 68/07) и члана 33. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине Градишка 
„ број:8/05), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној дана 19.02.2008. године , д о н и 
ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о измјени Одлуке о оснивању 
„Народне библиотеке “  Градишка 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о оснивању „Народне 
библиотеке“ Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број: 6/94 и 8/05- у даљем 
тексту Одлука),  члан 6.мијења се и гласи: 
 „Директора Народне библиотеке именује и 
разрјешава оснивач на период од четири године, уз 
предходно спроведен поступак јавне 
конкуренције“ 
 

Члан 2. 
 
 Члан 7. Одлуке мјења се и гласи: 
 „Управни одбор Народне библиотеке, 
именује и разрјешава оснивач. 

Управни одбор има три члана.  
Запослени у библиотеци не могу бити 

чланови њеног Управног одбора.“ 
 

Члан 3. 
 

 Члан 8. Одлуке мијења се и гласи: 
 „Управни одбор: 

- доноси Статут библиотеке 
- одлучује о пословању библиотеке 
- разматра и усваја извјештај о 

пословању и годишњи обрачун 
- доноси програм рада и финансијски 

план установе 
- одлучује о коришћењу средстава у 

складу са законом и Статутом установе 
- врши друге послове утврђене актом о 

оснивању и Статутом установе.“ 
 

Члан 4. 
 
 Члан 9. Одлуке мијења се и гласи: 
 „Оснивач ће именовати вршиоца дужности 
директора који ће обављати послове руковођења 
до избора органа руковођења у Народној 
библиотеци. 
 

Члан 5. 
 
 Члан 10. Одлуке мијења се и гласи: 
 „Народна библиотека је дужна донијети 
Статут у року од 60 дана од дана доношења ове 
Одлуке. 
 На Статут Народне библиотеке и акт о 
унутрашњој организацији и систематиза-цији  
радних мјеста сагласност даје Начелник општине. 
 У року из става 1. овог члана извршиће се 
именовање органа управљања и руковођења 
Народне библиотеке. 

 
Члан 6. 

 
 У осталом дијелу Одлука се не мијења. 
 

Члан 7. 
 
 Овлашћује се Комисија за статутарна 
питања и прописе да начини пречишћен текст 
Одлуке. 
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Члан 8. 
 

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

 
Број: 01-022-26/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 24. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“ број 68/07) и члана 33. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине Градишка 
„ број:8/05), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној дана 19.02.2008. године , д о н о 
с и 
 

О Д Л У К У 
 

о измјени Одлуке о организовању  Установе 
Дом културе „Вељко Чубриловић“  Градишка 

 
Члан 1. 

 
 Члан 10. Одлуке о организовању Установе 
Дом културе  „Вељко Чубриловић“ Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, број: 
6/97, 1/98,7/00  и 8/05- у даљем тексту Одлука),  
мијења се и гласи: 
 „Органи управљања и руковођења Дома 
културе су директор и Управни одбор. 

Директора Дома културе именује оснивач. 
Директор се именује на период од четири 

године. 
Директор руководи Домом културе. 
Надлежност директора је: 
-руководи процесом рада и пословања 

установе, 
-заступа Дом културе пред трећим лицима 

и спољнотрговинском промету. 
Поред општин услова прописаних законом 

директор треба да испуњава и посебне услове и то 
да има високу стручну спрему и да има најмање 
3(три) године радног искуства. 
 
 У Управни одбор Дома културе оснивач  
именује три члана који нису запослени у установи. 

Управни одбор: 
-доноси Статут Дома културе, 
-одлучује о пословању  
-усваја извјештај о пословању и годишњи 

обрачун, 

-доноси програм рада, 
-одлучује о коришћењу средстава у складу 

са законом, 
-врши и друге послове у складу са овом 

Одлуком и Статутом. 
 
Надзор над пословањем Дома културе 

врши надлежан орган управе.“ 
 

Члан 2. 
 

 У осталом дијелу Одлука се не мијења. 
 

Члан 3. 
 

 Овлашћује се Комисија за статутарна 
питања и прописе да начини пречишћен текст 
Одлуке. 

 
Члан 4. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 

 
Број: 01-022-27/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 24. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“ број 68/07) и члана 33. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине Градишка 
„ број:8/05), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној дана 19.02.2008. године , д о н о 
с и 
 

О Д Л У К У 
 

о измјени Одлуке о оснивању Установе за 
предшколско 

васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“  
Градишка 

 
Члан 1. 

 
 Члан 10. Одлуке о организовању Установе  
за предшколско васпитање и образовање дјеце 
„Лепа Радић“ Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број: 11/96, 7/05  и 9/05- у 
даљем тексту Одлука),  мјења се и гласи: 
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 „Орган управљања  предшколском 
установом је   Управни одбор који се састоји од 
три члана који нису запослени у установи. 

Предсједник Управног одбора бира се из 
реда чланова из предходног става.“ 

   
Члан 2. 
  

 У осталом дијелу Одлука се не мијења. 
 

Члан 3. 
 

 Овлашћује се Комисија за статутарна 
питања и прописе да начини пречишћен текст 
Одлуке. 
 

Члан 4. 
 

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

 
Број: 01-022-28/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 24. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“ број 68/07) и члана 33. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине Градишка 
„ број:8/05), Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној дана 19.02.2008. године , д о н о 
с и 
 

О Д Л У К У 
 

о измјени Одлуке о организовању Установе 
„Народни универзитет“  Градишка 

 
Члан 1. 

 
 Члан 10. Одлуке о организовању Установе 
„Народни универзитет“ Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број: 6/97 и 1/98- у 
даљем тексту Одлука),  мјења се и гласи: 
 „Органи управљања и руковођења 
Народног унивезитета су Управни одбор и 
директор. 

   
 
 
 
 

Члан 2. 
 

 Члан 11. Одлуке мјења се и гласи: 
Управни одбор  именује и разрјешава 

оснивач на период од четири године. 
 Управни одбор састоји се од  три члана 
који нису запослени у Народном универзитету. 

 
Члан 3. 

 
 Члан 13. Одлуке мијења се и гласи: 
 „Директора и вршиоца директора Народног 
универзитета именује оснивач. 
 Директор се именује на период од четири 
године.“ 
 

Члан 4. 
 

 Надзор над радом Народног универзитета  
врши надлежан  орган управе. 
 

Члан 5. 
 

 У осталом дијелу Одлука се не мијења. 
 

Члан 6. 
 

 Овлашћује се Комисија за статутарна 
питања и прописе да начини пречишћен текст 
Одлуке. 
 

Члан 7. 
 

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

 
Број: 01-022-29/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 2. 12. став 7. Изборног 
закона Босне и Херцеговине  ("Сл. гласник Босне и 
Херцеговине", бр.  23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 
4/04, 20/04, 25/05, 52/05,  77/05 и 24/06)  и члана 17. 
Статута општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка", број:8/05), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
19.02.2008. год., д о н о с и 
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О Д Л У К У 
 

о накнади члановима Општинске изборне 
комисије 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђује се право на 

накнаду члановима Општинске изборне комисије  
Градишка (у даљем тексту ОИК) за 2008. годину. 
 

Члан 2. 
 
 (1) Накнада члановима Општинске изборне 
комисије припада у мјесечном износу и то:  
 

предсједнику  ОИК 600 КМ, члановима 
ОИК  500 КМ, почев од 1. јануара 2008. године 
 
 (2) Накнада из предходног става исплаћује 
се до 15-ог у мјесецу за предходни мјесец. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Градишка". 
 
Број: 01-022-30/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 
На основу члана 11., 12., и 15. Одлуке о 
грађевинском земљишту (»Службени гласник 
општине Градишка» бр. 6/07), члана 4. Правилника 
о поступку јавног надметања за продају 
грађевинског земљишта у државној својини 
(»Службени гласник Републике Српске» бр. 14/07), 
члана 4. Правилника о поступку продаје 
непосредном погодбом неизграђеног градског 
грађевинског земљишта у државној својини 
(»Службени гласник Републике Српске», бр.14/07)  
и члана 17. и 33. Статута Општине Градишка 
(«Службени гласник општине Градишка» бр. 8/05), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 19.02. 2008.године, д о н о с и 

 
 
 
 
 

О Д Л У К У  
 

о приступању продаји грађевинског земљишта  
 
I 
 

Приступа се продаји неизграђеног градског 
грађевинског земљишта ради изградње трајних 
грађевина и то: 

1.к.ч. бр. 720/9 к.о. Градишка-град и к.ч.. 
2646/142 к.о. Градишка-село /II зона градског 
грађевинског земљишта/ површине 2753 m2 ради 
изградње пословног објекта намјене трговина и 
угоститељство  димензија 47,0  /38,00/ x 23,00 m  
трапезастог облика /приземље + 2 спрата/ бруто 
површине 2676 m2 по почетној продајној цијени од 
96.355,00 КМ ( 35 КМ/ m2) 
 

II 
 

Продаја градског грађевинског земљишта 
из претходне тачке се врши путем усменог јавног 
надметања-лицитацијом. 
 

III 
 

Уколико продаја путем лицитације остане 
безуспјешна и у поновљеном поступку продаја 
градског грађевинског земљишта из тачке I ове 
одлуке ће се извршити непосредном погодбом  по 
почетној продајној цијени утврђеној за продају 
градског грађевинског земљишта путем 
лицитациjе. 

IV 
 

Право учешћа у поступку продаје 
неизграђеног градског грађевинског земљишта 
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  и иста се уплаћује за 
земљиште које се лицитира, на благајни или на 
посебан жиро-рачун Административне службе 
прије почетка поступка лицитације и урачунава се 
у продајну цијену, а у случају да учесник 
лицитације не излицитира жељено земљиште, иста 
се враћа. 
 

V 
 

Излицитирана односно утврђена куповна 
цијена земљишта се плаћа у року од 15 дана  од 
дана закључења уговора о продаји градског 
грађевинског земљишта, а купац ступа у посјед 
купљеног грађевинског земљишта након плаћања 
куповне цијене. 
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VI 
 

Овлашћује се Начелник Општине да након 
ступања на снагу ове одлуке у средствима јавног 
информисања објави оглас о продаји грађевинског 
земљишта путем лицитације, оглас о поновљеном 
поступку лицитације, односно оглас о продаји 
грађевинског земљишта непосредном погодбом 
уколико продаја путем лицитације остане 
безуспјешна и у поновљеном поступку.  
 

VII 
 

Поступак продаје неизграђеног градског 
грађевинског земљишта путем лицитације односно 
непосредном погодбом, ако продаја путем 
лицитације не успије и у поновљеном поступку, 
проводи Комисија за продају грађевинског 
земљишта. 
 

VIII 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у »Службеном гласнику 
општине Градишка« 

 
Број: 01-022-31/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
 
 
 
 

На основу члана 14. и 27. Закона о промету 
непокретности («Службени лист СР БиХ» 
број:38/78,4/89,29/90, 22/91 и «Службени гласник 
Републике Српске» број:29/94), члана 16. став 2.. 
Закона о грађевинском землјишту («Службени 
гласник Републике Српске» број:112/06), члана 
16.став 1. Правилника о поступку  продаје 
непосредном погодбом неизграђеног  грађевинског  
градског земљишта у државној својини 
(»Службени гласник Републике Српске» бр. 14/07), 
и члана 17. и 33. Статута Општине Градишка 
(«Службени гласник општине Градишка» бр. 8/05), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 19.02. 2008.године, доноси 
 

 
 
 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о продаји  грађевинског земљишта непосредном 
погодбом 

 
I 

 
Продаје се неизграђено градско 

грађевинско земљиште са правом располагања 
Општине Градишка са 1/1 дијела, најповољнијем 
купцу утврђеном у поступку  продаје непосредном 
погодбом  одржаном 05.02.2008. године и то: 

-к.ч. бр. 2475/50 , к.о. Градишка-село 
површине 621 м2 ДЕЈАНОВИЋ САШИ из 
Градишке , по цијени од 10.557,00 КМ 
 

II 
  

О куповини некретнина из тачке  I ове 
Одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобраниоца Републике Српске, закључиће се 
купопродајни уговор између Општине Градишка и 
купца, којим ће се регулисати сва међусобна права 
и обавезе између уговорних страна. 

                                                             
III 

 
Овлашћује се Начелник Општине 

Градишка да у име Општине Градишка закључи 
уговор о продаји земљишта из тачке I ове Одлуке. 

 
IV 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број: 01-022-32/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На основу члана 5.,14. и 27. Закона о 
промету непокретности („Службени лист СРБиХ“ 
број 38/78,4/89,29/90,22/91 и „Службени гласник 
РС“ број 29/04), члана 16. став 1. тачка „д“ Закона 
о грађевинском земљишту РС („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 112/06)  и члана 17. и 33. 
Статута општине Градишка  (»Службени гласник 
општине Градишка« бр.8/05 ), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 
19.02.2008.године,  д о н и ј е л а   ј е 
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О  Д  Л  У  К  У 
 

о продаји земљишта непосредном погодбом 
 

I 
 
ДЕРОЊИЋ /Изудин/ ИБРАХИМУ  из 

Градишке  продаје се непосредном погодбом 
неизграђено  градско грађевинско земљиште , ради 
комплeтирања грађевинске парцеле, означено као: 

 
- к.ч.бр. 1393/8, ул.“Канал“, градилиште 

у   површини од 118 м2 
уписана у п.л. бр. 1242 к.о. Градишка-град  
 
са уписаним правом  располагања Општине 

Градишка са 1/1 дијела 
 

II 
  

Дероњић Ибрахим   дужан је  Општини 
Градишка платити накнаду за продано земљиште 
по тржишној цијени која се утврђује у висини од 
30 КМ/м2. 

О куповини некретнина из тачке  I 
закључиће се купопродајни уговор између 
Општине Градишка и Дероњић Ибрахима, којим ће 
се регулисати сва међусобна права и обавезе 
уговорних страна. 

                                                             
III 

 
Овлашћује се Начелник Општине 

Градишка да у име Општине Градишка закључи 
уговор о продаји земљишта из тачке I ове Одлуке. 

 
IV 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број: 01-022-33/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
 
 

 
 
 
 
 
 

На основу члана 47. став 1. Закона о 
грађевинском земљишту /“Службени гласник РС“ 
број 112/06/ и чланова 17. и 33. Статута општине 
Градишка /„Службени гласник општине 
Градишка“ број 8/05/, рјешавајући по захтјеву 
општине Градишка за утврђивање права 
власништва на грађевинском земљишту у државној 
својини на коме је изграђен пословни објекат- 
хотел „Козара“ , без права коришћења ради 
грађења, Скупштина општине Градишка на 
сједници одржаној 19.02.2008.године донијела  је  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
1. УТВРЂУЈЕ СЕ ПРАВО 

ВЛАСНИШТВА на грађевинском земљишту 
означеном као:  

-к.ч. бр. 437/1 „Ул. Младена Стојановић“ 
двориште у пов. од 319 м2  хотел у пов. од 712 м2 

                                                                                    
УКУПНО:1031 м2 

 
Уписана у п.л. бр.1242 к.о. Градишка- град 

Са правом коришћења СО-е Градишка са 1/1 
дијела 
 
У КОРИСТ: 
 

А.Д. за угоститељство и туризам „САВА“ 
Градишка са 1/1 дијела, 
Као градитеља пословног објекта –хотела „Козара“ 
изграђеног на том земљишту. 
 

2. Стицалац права власништва је измирио 
накнаду за земљиште /Увјерење општине 
Градишка, Административне службе, Одјељења за 
финансије бр.08-11/08 од 29.01.2008.године/ и 
обавезе по основу једнократне ренте и трошкова 
уређења грађевинског земљишта / Увјерење 
општине Градишка, Административна служба, 
Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и 
стамбене послове бр.04-361-81/08 од 
29.01.2008.године/  
 

3.На земљишту из тачке 1. овог Рјешења, 
по правоснажности овог рјешења, Земљишно-
књижна канцеларија Основног суда у Градишци 
извршиће укњижбу права власништва у корист 
А.Д. за угоститељство и туризам „Сава“ Градишка 
са 1/1 дијела, уз истовремено брисање раније 
извршених уписа на том земљишту. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Општина Градишка је поднијела захтјев за 
утврђивање права власништва на грађевинском 
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земљишту у државној својини из тачке 1. овог 
Рјешења у корист  А.Д. за угоститељство и туризам 
„Сава“ Градишка, на коме је исто изградило 
пословни објекат-хотел „Козара“, без права 
коришћења земљишта ради грађења. 
 Уз захтјев је приложена документација: 
 -препис п.л. бр. 1242 к.о. Градишка-град 
 -копија кат. плана бр. 4. к.о. Градишка –
град 
 -достава података РГУ-ПЈ Градишка бр. 
18.95.71/07 од 26.11.2007.год. Начелнику општине 
Градишка 
 -рјешење Општинског суда у Градишци , 
бр. ДН-1493/72 од 17.11.1972.године 
 

Накнадно је прибављено Увјерење 
Одјељења за урбанизам, грађење, комуналне и 
стамбене послове општине Градишка, бр.04-363-1-
15/07 од 29.01.2008.године којим се потврђује да 
к.ч. бр.437/1 к.о. Градишка Град, чини јединствену 
грађевинску парцелу и земљиште служи за 
редовну употребу објекта, а све према 
регулационом плану подручја Центар града „Излаз 
на Саву“ /“Сл.гласник општине Градишка“, бр. 
12/07/ . 
 

Накнадно је прибављено Увјерење 
Одјељења за урбанизам, грађење, комуналне и 
стамбене послове општине Градишка, бр.04-361-
81/08 од 29.01.2008.године којим се потврђује да је 
УП „САВА“ Градишка регулисала обавезе по 
основу једнократне ренте и трошкова уређења 
грађевинског земљишта за пословни објекат-хотел 
„Козара“ изграђен на к.ч. бр. 437/1 , уписана у п.л. 
бр. 1242 к.о. Градишка-град. 
 

Накнадно је у спис достављено Увјефрење 
Одјељења за финансије општине Градишка бр. 08-
11/08 од 29.01.2008.године којим се потврђује да 
УП „Сава“ „Хотел КОЗАРА“ са даном 
29.01.2008.године нема неизмирених обавеза по 
основу накнаде за земљиште. 
 

Како су у конкретном случају  испуњени 
услови прописани чл. 47. Закона о грађевинском 
земљишту РС, то је ваљало овим рјешењем 
утврдити право власништва на предметном 
земљишту у корист А.Д. за угоститељство и 
туризам „Сава“ Градишка са 1/1 дијела, на ком је 
исто изградило пословни објекат-хотел „Козара“, 
без прав коришћења ради грађења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
 

Против овог рјешења не може се уложити 
жалба али се може покренути управни спор, 

подношењем тужбе Окружном суду у Бања Луци у 
року од 30 дана након достављања рјешења. 
Тужба се подноси непосредно суду у два 
примјерка. 
 
Број: 01-475-31/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
41/03), члана 15. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07) 
и члана 33. Статута општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05), Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 19.02.2008.године , д о н и ј е л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу чланова Надзорног  одбора  
Дома здравља  Градишка 

 
I 
 

Разрешавају се чланови Надзорног одбора  
Дома здравља Градишка  и то: 

 
1.Котур Невенка 
2.Бркић Милена 
3.Суботић Нада 

 
II 
 

 Разрешење из преходне тачке врши се на 
основу члана 15. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07). 

 
III 

 
 Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број: 01-111-4/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
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На основу члана 12 . Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
41/03), члана 15. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07) 
и члана 33. Статута општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05), Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 19.02.2008.године , д о н и ј е л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу чланова Надзорног  одбора  
Апотекарске установе  Градишка 

I 
 

Разрешавају се чланови Надзорног одбора  
Апотекарске установе  Градишка  и то: 

 
1.Балабан Љиљана 
2.Граховац Михајло 
3.Глигић Никола 
  

II 
 

 Разрешење из преходне тачке врши се на 
основу члана 15. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07). 

 
III 

 
 Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број: 01-111-5/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
 

 
 
 
На основу члана 12. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
41/03), члана 15. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07) 
и члана 33. Статута општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05), Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 19.02.2008.године , д о н и ј е л а  ј е 
 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу чланова Надзорног  одбора  
Центра за социјални рад Градишка 

 
I 
 

Разрешавају се чланови Надзорног одбора  
Центра за социјални рад Градишка  и то: 

 
1.Шормаз Сузана 
2.Чикић Душанка 
3.Марчета Игор 

 
II 
 

 Разрешење из преходне тачке врши се на 
основу члана 15. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07). 

 
III 

 
 Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број: 01-111-6/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
 
 
 

На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
41/03), члана 15. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07) 
и члана 33. Статута општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05), Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 19.02.2008.године , д о н и ј е л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу чланова Надзорног  одбора  
Дома куклтуре „Вељко Чубриловић“  Градишка 

 
I 
 

Разрешавају се чланови Надзорног одбора  
Дома културе „Вељко Чубриловић“ Градишка  и 
то: 
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1.Пепић Жељко 
2.Драгановић рената 
3.Микић Ђорђе 

  
II 
 

 Разрешење из преходне тачке врши се на 
основу члана 15. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07). 
 

 
III 

 
 Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број: 01-111-7/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
 

 
На основу члана 12. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
41/03), члана 15. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07) 
и члана 33. Статута општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05), Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 19.02.2008.године , д о н и ј е л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу чланова Надзорног  одбора  
„Завичајног музеја“ Градишка 

 
I 
 

Разрешавају се чланови Надзорног одбора  
„Завичајног музеја“ Градишка  и то: 

 
1.Јокић Богдан 
2.Поповић Радивој 
3.Тодоровић Перо 

 
II 
 

 Разрешење из преходне тачке врши се на 
основу члана 15. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07). 

 
 
 

III 
 

 Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број: 01-111-8/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 12 . Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
41/03), члана 16. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07) 
и члана 33. Статута општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05), Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 19.02.2008.године , д о н и ј е л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу  унутрашњих чланова   Управног  
одбора  

Дома здравља  Градишка 
 
I 
 

Разрешавају се  унутрашњу чланови  
Управног одбора  Дома здравља Градишка  и то: 

 
1.Ћосић  др Оливера 
2.Ђорђић др Весна 

 
II 
 

 Разрешење из преходне тачке врши се на 
основу члана 16. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07). 

 
III 

 Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број: 01-111-10/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
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Страна 19 

На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
41/03), члана 16. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07) 
и члана 33. Статута општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05), Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 19.02.2008.године , д о н и ј е л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању  в.д.  чланова   Управног  одбора  
Дома здравља  Градишка 

 
I 
 

Именују се в.д. чланови   Управног одбора  
Дома здравља   Градишка  и то: 

 
1.Томић Владо 
2.др Поткоњак Бранко 

  
II 
 

 Именовање из преходне тачке врши се на 
период до окончања процедуре избора чланова 
Управног одбора. 

 
III 

 
 Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број: 01-111-19/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
 
 

 
 
На основу члана 12 . Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
41/03), члана 16. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07) 
и члана 33. Статута општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05), Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 19.02.2008.године , д о н и ј е л а  ј е 
 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу  унутрашњих чланова   Управног  
одбора  

Апотекарске установе   Градишка 
 
I 
 

Разрешавају се  унутрашњи чланови  
Управног одбора  Апотекарске установе  Градишка  
и то: 

 
1.Шућур Радослав 
2.Суботић Марија 

  
II 
 

 Разрешење из преходне тачке врши се на 
основу члана 16. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07). 

 
III 

 
 Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број: 01-111-11/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
41/03), члана 16. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07) 
и члана 33. Статута општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05), Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 19.02.2008.године , д о н и ј е л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању  в.д.  чланова   Управног  одбора  
Апотекарске установе   Градишка 

 
I 
 

Именују се в.д. чланови   Управног одбора  
Апотекарске установе  Градишка  и то: 

 
1.Граховац Михајло 
2.др Ћосић Оливера  
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II 
 

 Именовање из преходне тачке врши се на 
период до окончања процедуре избора чланова 
Управног одбора. 
 

III 
 

 Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број: 01-111-18/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
 

 
На основу члана 12. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
41/03), члана 16. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07) 
и члана 33. Статута општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05), Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 19.02.2008.године , д о н и ј е л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу  унутрашњих чланова   Управног  
одбора  

Центра за социјални рад    Градишка 
 
I 
 

Разрешавају се  унутрашњи чланови  
Управног одбора  Центра за социјални рад  
Градишка  и то: 

 
1.Кондић Стојанка 
2.Котур Биљана 

  
II 
 

 Разрешење из преходне тачке врши се на 
основу члана 16. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07). 

 
 
 
 
 
 
 

III 
 

 Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број: 01-111-12/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                         Урош Граховац с.р. 
                          

 
На основу члана 12. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
41/03), члана 16. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07) 
и члана 33. Статута општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05), Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 19.02.2008.године , д о н и ј е л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу  унутрашњег члана   Управног  
одбора  

Дома културе „Вељко Чубриловић“    Градишка 
 
I 
 

Разрјешава се  унутрашњи члан  Управног 
одбора  Дома културе „Вељко Чубриловић“   
Градишка  и то: 

 
1.Мичић Марина 

 
II 
 

 Разрешење из преходне тачке врши се на 
основу члана 16. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07). 

 
III 

 
 Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број: 01-111-13/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
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Страна 21 

На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
41/03), члана 16. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07) 
и члана 33. Статута општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05), Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 19.02.2008.године , д о н и ј е л а  ј е 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу  унутрашњег члана   Управног  
одбора  

„Завичајног музеја“    Градишка 
 
I 
 

Разрешава се  унутрашњи члан  Управног 
одбора  „Завичајног музеја“   Градишка  и то: 

 
1.Вујчић Бојан 

  
II 
 

 Разрешење из преходне тачке врши се на 
основу члана 16. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07). 

 
III 

 
 Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број: 01-111-14/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
 
 

 
На основу члана 12. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
41/03), члана 16. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07) 
и члана 33. Статута општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05), Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 19.02.2008.године , д о н и ј е л а  ј е 
 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању  в.д.  члана   Управног  одбора  
Завичајног музеја  Градишка 

 
I 
 

Именује се в.д. члан   Управног одбора  
Завичајног музеја  Градишка  и то: 

 
1. Заховић Есад 

 
II 
 

 Именовање из преходне тачке врши се на 
период до окончања процедуре избора чланова 
Управног одбора. 

 
III 

 
 Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број: 01-111-16/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                  
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
41/03), члана 16. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07) 
и члана 33. Статута општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05), Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 19.02.2008.године , д о н и ј е л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу  унутрашњег члана   Управног  
одбора  

„Народне библиотеке“    Градишка 
 
I 
 

Разрешава се  унутрашњи члан  Управног 
одбора  „Народне библиотеке“   Градишка  и то: 

 
1.Стојановић Ранко 
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II 
 

 Разрешење из преходне тачке врши се на 
основу члана 16. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07). 
 

III 
 

 Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број: 01-111-15/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
 
 

На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
41/03), члана 16. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07) 
и члана 33. Статута општине Градишка 
(“Службени гласник општине Градишка“ број 
8/05), Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 19.02.2008.године , д о н и ј е л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању  в.д.  члана   Управног  одбора  
Народне библиотеке Градишка 

 
I 
 

Именује се в.д. члан   Управног одбора  
Народне библиотеке   Градишка  и то: 

 
1. Белина Биљана  

II 
 

 Именовање из преходне тачке врши се на 
период до окончања процедуре избора чланова 
Управног одбора. 

III 
 

 Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број: 01-111-17/08 
Датум: 19.02.2008. године             
Градишка                                    ПРЕДСЈЕДНИК                     
                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                        Урош Граховац с.р. 
 

 
На основу члана 121 . Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), и чланова 
17. и 33. Статута општине Градишка (“Службени 
гласник општине Градишка“ број 8/05), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 19.02.2008.године , д о н и ј е л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за избор службеника 
Административне службе општине  Градишка 

 
1.У Комисију за избор службеника  
Административне службе општине Градишка, по 
јавном конкурсу, именују се: 

 
1.Владо Сладојевић ,  предсједник 
2.Драган Тутњиловић,  члан 
3.Бранко Поткоњак,  члан 
4.Рушид Мисимовић, члан 
5.Недељко Белина,  члан 

 
2. Комисија има задатак да утврди који кандидати 
испуњавају услове конкурса, обави интервју са 
кандидатима и утврди редосљед кандидата по 
основу стручних способности. 

 
3.Oво Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
Број: 01-111-9/08 
Датум: 19.02.2008. године 
Градишка                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Урош Граховац с.р. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

 
На основу члана 12.а Одлуке о 

безбједности саобраћаја („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/02 и 5/03), и члана 34. 
Статута општине Градишка  („Службени гласник 
РС“ број 8/05) Начелник општине Градишка  д о н 
о с и  

 
П Р А В И Л Н И К 

 
о измјенама и допунама Правилника о 

условима, начину коришћења, организацији и 
начину наплате паркирања на јавним 

паркиралиштима на подручју општине 
Градишка 

 
Члан 1. 

 
У члану 7. Правилника о условима, начину 

коришћења, организацији и начину наплате 
паркирања на јавним паркиралиштима на подручју 
општине Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број:4/04) (у даљем тексту: 
Правилник), иза алинеје 13. Додаје се алинеја 14. 
која гласи: 

 
- „Улица Видовданска, од раскршћа улица 
Видовданска, Кнеза Лазара и Хиландарска до 
раскрснице улица Видовданска и Меше 
Селимовића“, 

 
Члан 2. 

 
Овај Правилник о измјени и допини 

Правилника ступа на снагу осам дана од дана 
објављивања у  „Службеном гласнику општине 
Градишка“ 

 
Број: 02-022-16/07 

  Датум: 06.02.2008.године 
  Градишка                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                               Никола Крагуљ с.р. 
 
 
На основу члана 34. Статута општине 

Градишка  („Службени гласник општине 
Градишка“ број 8/05) Начелник општине Градишка  
д о н о с и  

 
 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 

о измјенама одлуке о коришћењу мобилних 
телефона у службене сврхе 

 
Члан 1. 

 
У одлуци о коришћењу мобилних телефона 

у службене сврхе („Службени гласник општине 
Градишка“ број 2/07, 6/07, 8/07, 9/07 и 12/07) у 
члану 2. Бришу се ријечи „за потрошене импулсе“. 
 

Члан 2. 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
примјењује се од 01.12.2007. године. 

 
Члан 3. 

 
Одлука ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Градишка“. 
 

Број: 02-022-17/07 
  Датум: 12.02.2008.године 
  Градишка                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                Никола Крагуљ с.р. 
 
 

На основу члана 72. Став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 
34. Статута општине Градишка  („Службени 
гласник општине Градишка“ број 8/05) Начелник 
општине Градишка  д о н о с и  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању Радне групе за израду Елабората 

садржаја и функција обновљеног Дома културе 
и провођење припремних радњи и процедура за 

успјешно функционисање и намјенско 
коришћење 

 
1.Именује се Радна група у саставу: 
 

1. Љубимко Чакаљ, предсједник 
2. Бранко Бјеловук, члан 
3. Борис Гргић, члан 
4. Данило Вујат, члан 
5. Саша Бабић, члан 
6. Свјетлана Паунеску, члан 
7. Весна Гавриловић, члан 
8. Гојко Вујановић, члан 
9. Драшко Видовић, члан 
10. Мирослав Вуковић, члан 
11. Игор Зеничанин, члан 
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2. Задатак Радне групе је: 
 

- да дефинише садржаје и функције, од интереса 
за грађање, који треба да се остварују у 
обновљеној згради Дома културе 
- да у складу са расположивим простором зграде 
Дома културе, те постојећих објеката у окружењу, 
предложи распоред и начин коришћења простора 
по субјектима и намјенама и нађе одговарајуће 
рјешење за кориснике из области културе који су 
тренутно, по рјешењу Начелника Општине, 
привремено смјештени у алтернативним 
просторима 
- да дефинише потребна средства и опрему за 
успјешан почетак функциионисања свих 
корисника и дјелатности 
- да предложи критерије и принципе коришћења 
простора у цјелини и међусобног односа 
корисника, као и управљачко-надзорну функцију, 
посебно када је ријеч о управљању објектима и 
енергетским системом 
- да уради процјену потребних средстава, те 
изворе, начине и динамику обезбјеђења истих 
- да дефинише рокове и носиоце извршења 
појединих послова прије и након стављања зграде 
Дома културе у функцију. 
 

3. Рок за израду Елабората и потребних 
сепарата је 28. Фебруар 2008.године. 
 

Број: 02-111-1/08 
  Датум: 22.01.2008.године 
  Градишка                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                               Никола Крагуљ с.р. 
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