
 
   

Издавач 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ГРАДИШКА 

Текући рачун: 562-010-0000-1034-07 

Код Развојне банке 

Градишка 

Година XXXIX 

 

Број: 2/2007 

 

       12.02..2007. године 

Уређује редакциони одбор 

Одговорни уредник: 

Бранислав Радиновић 

Штампа: "МД - Графика" 

Г р а д и ш к а 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
На основу члана 17. тачка ''п'' Статута 

општине Градишка ("Службени гласник општине 

Градишка, бр. 8/05), и чланова 99. и 106. 

Пословника о раду Скупштина општине Градишка 
("Службени гласник општине Градишка, бр. 

11/05), а након разматрања Извјештаја о раду 

Начелника Општине Градишка за 2006. годину, 
Скупштина општине Градишка на својој 22-ој 

редовној сједници одржаној 08.02.2007.године, 

донијела је слиједећи 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

  1. Усваја се Извјештај о раду Начелника 

Општине Градишка за 2006. годину. 

 

Број: 01-013-1/07                                
Датум: 08.02.2007. године                 

Градишка                

                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
                                                Урош Граховац с.р. 

 

 
 

На основу члана 17. и 33. Статута општине 

Градишка ("Службени гласник општине Градишка, 
бр. 8/05), Скупштина општине Градишка на својој 

22-гој редовној сједници одржаној 

08.02.2007.године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

 

о  усвајању Програма подршке развоја 

пољопривреде општине Градишка у 2007.години 

 

 

 

 

 

I 

 
Усваја се Програм подршке развоју 

пољопривреде општине Градишка у 2007. години 

 

II 

 

Програм из предходне тачке саставни је дио 
ове Одлуке 

 

III 

 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у '' Сл. Гласнику општине Градишка''. 

 
Број: 01-022-13/07 

Дана: 08.02.2007.године 

Градишка 
                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                  СКУПШТИНЕ ОШТИНЕ  

                                  Урош Граховац с.р. 

 
 

 

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, бр. 8/05), Скупштина 
општине Градишка на 22-ој редовној сједници 

одржаној 08.02.2007.године, доноси 

 
 

П Р О Г Р А М 

 

Подршке развоју пољопривреде општине 

Градишка у 2007.години 

 



                 Службени гласник општине Градишка                                                        Број 2 Страна 2 

1. Полазећи од потребе стварања услова за 

унапређење пољопривредне производње и њен 
поступни континуирани развој, у буџету општине 

за 2007. годину је намјенски предвиђен износ од 

300.000,00 КМ као подстицајна средства. 

 
2. Планирана средства ће се дозначити 

пољопривредним произвођачима за сљедеће 

намјене: 
- куповину саднога и сјеменског материјала; 

- куповину основног стада и механизације; 

-финансијску помоћ удружењима која 

окупљају пољопривредне произвођаче; 
- за едукацију пољопривредних произвођача, 

учешће на сајмовима, подршку штампања стручних 

часописа из области пољопривреде; 
- субвенционирање превентивне вакцинације 

домаћих животиња против заразних болести у 

складу са скупштинском одлуком. 
 

3. Планирана средства у износу од 300.000,00 

КМ пласират ће се на сљедећи начин: 

 
а) средства у износу од 250.000,00 КМ 

употребиће се као основ за изналажење 

пољопривредних кредитних аранжмана за 
регистроване пољопривредне произвођаче; 

 

б) износ од 50.000,00 КМ пласират ће се у 
сљедеће намјене: 

- средства намјенена за рад удружења 

пољопривредника, спортским риболовним 

друштвима, ловачким удружењима, подршку 
пројектима и развоју задругарства.......14.000,00 КМ 

- стручне едукације, подршке сајмовима и 

манифестацијама......................................5.000,00 КМ  
- анализе плодности земљишта....5.000,00 КМ 

- подстицајна средства у пољопривреди за 

младе брачне парове носиоце регистрованих 

пољопривредних произвођача..............20.000,00 КМ 
- подршка штампању стручних материјала из 

области пољопривреде............................6.000,00 КМ 

 
4. Носилац провођења оперативне 

реализације предметног Програма је Одјељење за 

привреду. 
 

Број: 01-022-13/07 

Датум: 08.02.2007.године 

Градишка 
                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                         Урош Граховац с.р. 
 

 

На основу члана 33. Статута општине 

Градишка ("Службени гласник општине Градишка, 
бр. 8/05), Скупштина општине Градишка на 22-гој 

редовној сједници одржаној 08.02.2007.године, 

доноси 

 

О Д Л У К У  

 

о проширењу Пројекта реконструкције и 

модернизације јавне расвјете на подручју града 

и других урбаних подручја у општини Градишка 
 

Члан 1. 

 

Пројекат реконструкције и модернизације 

јавне расвјете на подручју града и других урбаних 
подручја у општини Градишка се проширује за 

додатних 56 саобраћајница и јавних површина, 

односно за додатних 928 стубних мјеста и 971 
свјетиљку. 

 

Члан 2. 

 
У складу са прихваћеним параметрима из 

Основног пројекта, проширење Пројекта ће се 

реализовати уз мјесечну надокнаду на период од 10 
година, на износ од 32.800,00 КМ 

 

Члан 3.  

 

На основу ове Одлуке Начелник Општине 

предузеће потребне одлуке и радње у циљу 

реализације проширења Пројекта јавне расвјете  

 

Члан 4.  

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 

и објавиће се у ''Службеном гласнику општине 

Градишка''. 

 
Број: 01-022-14/07 

Датум: 08.02.2007.године 

Градишка 
                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Број 2                                                Службени гласник општине Градишка                                                        

 
Страна 3 

На основу члана 33. Статута општине 

Градишка ("Службени гласник општине Градишка, 
бр. 8/05), и члана 3. Одлуке о извршењу Буџета 

општине Градишка за 2007. годину ("Службени 

гласник општине Градишка, бр. 9/06) Скупштина 

општине Градишка на 22-гој редовној сједници 
одржаној 08.02.2007.године, доноси 

 

О Д Л У К У 
 

о  инвестиционом улагању у изградњи и 

реконструкцији саобраћајница у функцији 

граничног прелаза и царинског терминала 

Градишка 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком се утврђује вриједност радова 

на изградњи и реконструкцији саобраћајница у 
фунцији граничног прелаза и царинског терминала 

Градишка са проширењем улазно-излазне рампе у 

зону граничног прелаза у износу од 10.330.000,00 КМ 

 

Члан 2. 

 

Финансирање радова из члана 1. ове Одлуке 

ће се извршити средствима која ће се обезбједити 

од стране Владе Републике Српске, Савјета 
министара БиХ и Управе за индиректно 

опорезивање. 

Ова Одлука је основ за вођење активности 
око обезбјеђивања конструкције финансирања, са 

представницима институција Републике Српске и 

Босне и Херцеговине. 

Члан 3. 

 

Доношењем Акционог плана капиталних 

улагања за 2007. годину, ова Одлука постаје његов 
саставни дио. 

Члан 4. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине 

Градишка''. 
 

Број: 01-022-15/07 

Датум: 08.02.2007.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, 25/02, 4/04, 

20/04, 25/05, 52/05, 65/05 и 77/05) и члана 17. и 33. 

Статута општине Градишка ("Службени гласник 

општине Градишка, бр. 8/05), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 08.02.2007.године, 

донијела је 

 

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 2007.годину. 

 

Члан 2. 

 

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

предсједнику ОИК 600КМ, члановима ОИК 

500 КМ, почев од 1. јануара 2007. године. 
 

(2) Накнада из предходног става исплаћује се 

до 5-ог у мјесецу за предходни мјесец. 

 

Члан 3. 

 

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

Градишка''. 

 
Број: 01-022-16/07 

Датум: 08.02.2007.године. 

Градишка 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



                 Службени гласник општине Градишка                                                        Број 2 Страна 4 

На основу члана 2.12. став 5. 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, 11/06 и 24/06) и 

члана 33. Статута општине Градишка ("Службени 

гласник општине Градишка, бр. 8/05), Скупштина 
општине Градишка на 22-ој сједници одржаној 

08.02.2007.године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о  разрешењу дужности чланова 

Општинске изборне комисије Градишка 
 

Члан 1. 

 
          Разрешавају се дужности члана Општинске 

изборне комисије Градишка, због истека мандата 

на који су изабрани, слиједећи чланови Комисије: 
 

     1. МОМИР ЧИКИЋ 

     2. НАДА ЖИВКОВИЋ 

     3. МЛАДЕН ТОДОРОВИЋ 
     4. РАСИМ ХАЛИЛОВИЋ 

 

Члан 2. 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Градишка''. 

Број: 01-111-4/07 

Датум: 08.02.2007.године 

Градишка 
                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р. 
 

 

На основу члана 2.12. став 5. 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, 11/06 и 24/06) и 

члана 33. Статута општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка, бр. 8/05), Скупштина 

општине Градишка на 22-ој сједници одржаној 

08.02.2007.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о  именовању чланова Општинске изборне 

комисије Градишка 
 

Члан 1. 

 
          За чланове Општинске изборне комисије 

Градишка именују се: 

     1. МОМИР ЧИКИЋ             - за предсједника 

     2. НАДА ЖИВКОВИЋ        - за члана 
     3. МЛАДЕН ТОДОРОВИЋ - за члана 

     4. РУШИД МИСИМОВИЋ   - за члана  

 

Члан 2. 

 

Чланови Комисије именују се на мандат од 

пет година  
 

Члан 3. 

 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине. 

 

Члан 4. 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном давања 

сагласности од стране Централне изборне комисије 
Босне и Херцеговине, а објавиће се у ''Службеном 

гласнику општине Градишка''. 

 

Број: 01-111-3/07 
Датум: 08.02.2007.године 

Градишка 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р 

 
 

На основу члана 17. и 33. Статута општине 

Градишка ("Службени гласник општине Градишка, 

бр. 8/05), Скупштина општине Градишка на 22-гој 
редовној сједници одржаној 08.02.2007.године, 

доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу дужности директора Агенције 

за локални развој Градишка 

 

 
1.  НЕНАД КЕСИЋ, разрјешава се 

дужности дирктора Агенције за локални развој 

Градишка, на лични захтјев, а због 

неспојивости функција. 

 

2. Рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 

Градишка''. 

 

Број: 01-111-5/07 
Датум: 08.02.2007.године 

Градишка 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р 



Број 2                                                Службени гласник општине Градишка                                                        

 
Страна 5 

 

На основу члана 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске (''Службени гласник Републике 

Српске'', број 41/03), члана 17. и 33. Статута 

општине Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка, бр. 8/05), Скупштина општине 

Градишка на 22-гој редовној сједници одржаној 

08.02.2007.године, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању в.д. директора Агенције за 

локални развој Градишка 

 

1. За в.д. директора Агенције за локални 

развој Градишка именује се ВЕСНА 

ГАВРИЛОВИЋ, професор. 

 
2. Именовање из тачке 1. овог Рјешења се 

врши до окончања поступка именовања путем 

конкурса.  

 
3. Рјешење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине 

Градишка''. 
 

Број: 01-111-6/07 

Датум: 08.02.2007.године 
Градишка 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р 
 

 

На основу члана 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске (''Службени гласник Републике 

Српске'', број 41/03), члана 35 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, бр. 8/05), Скупштина 
општине Градишка на 22-гој сједници одржаној 

08.02.2007.године, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Г-дин ГОРАН СЕМБЕР, 

дипл.економиста из Градишке   и м е н у ј е  с е  

за в.д. начелника Одјељења за инспекције.  

 

2. Именовање из тачке 1. врши се до 
окончања поступка именовања путем јавног 

конкурса.  

 

3. О извршењу овог Рјешења стараће се 
Начелник општине. 

 

4. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Градишка''. 

 

Број: 01-111-7/07 
Датум: 08.02.2007.године 

Градишка 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                       Урош Граховац с.р 

 

 
Скупштина општине Градишка, на основу 

члана 207. Закона о општем управном поступку      

(“Сл гласник РС'' бр. 13/02) и члана 17. и 33. 
Статута општине Градишка (“Сл. гласник општине 

Градишка'' бр. 8/05 ), на сједници одржаној дана 

08.02.2007. године донијела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

о исправци грешке 

 

У рјешењу Скупштине општине Градишка, 

бр. 02-475-155 од 19.10.2001.године, у тачки 1. 
исправља се сљедећа грешка: 

 

умјесто ''Окулић (Петра) Драги'' 

 
треба да стоји '' Окулић Драгој, кћерки 

Петра'' 

 

Образложење 

 

Окулић Драга из Орахове, поднијела је дана 

01.12.2006.године захтјев за исправку грешке у 
Рјешењу Скупштине општине Градишка бр. 02-

475-155 од 19.10.2001.године, којим јој је, без 

накнаде, на кориштење ради грађења додјељено 
неизграђено грађевинско земљиште, означено као 

к.ч.бр. 551/12 к.о. Ровине, у којем је погрешно 

уписано њено име. 
 

Како се у конкретном случају ради о 

техничкој грешци, што је утврђено увидом у личну 

карту именоване, иста се по њеном захтјеву 
исправља. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 
Против овог закључка не може се изјавити 

жалба, али се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Бања Луци у 

року од 30 дана од дана пријема рјешења.Тужба се 
непосредно подноси суду у два примјерка. 

 

Број: 01-475-10/07 
Датум: 08.02.2007.године 

Градишка 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                       Урош Граховац с.р 

 

 
Скупштина општине Градишка, на основу 

члана 207. Закона о општем управном поступку      

(“Сл гласник РС'' бр. 13/02) и члана 17. и 33. 
Статута општине Градишка (“Сл. гласник општине 

Градишка'' бр. 8/05 ), на сједници одржаној дана 

08.02.2007. године донијела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

о исправци грешке 

 
У рјешењу Скупштине општине Градишка, 

бр. 02-475-282 од 19.10.2001.године, у тачки 1. 

исправља се сљедећа грешка: 
 

умјесто ''Ордељ (Милоша) Драги'' 

 

треба да стоји '' Орељ (Милоша) Драги 

 

Образложење 

 
Орељ Драго из Дубрава, поднио је дана 

10.01.2007.године захтјев за исправку грешке у 

Рјешењу Скупштине општине Градишка бр. 02-

475-282 од 19.10.2001.године, којим му је, без 
накнаде, на кориштење ради грађења додјељено 

неизграђено грађевинско земљиште, означено као 

к.ч.бр. 586/96 к.о. Ровине, у којем је погрешно 
уписано његово презиме. 

 

Како се у конкретном случају ради о 
техничкој грешци, што је утврђено увидом у личну 

карту именованог, иста се по његовом захтјеву 

исправља. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 

Против овог закључка не може се изјавити 
жалба, али се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Бања Луци у 

року од 30 дана од дана пријема рјешења.Тужба се 

непосредно подноси суду у два примјерка. 
Број: 01-475-11/07 

Датум: 08.02.2007.године 

Градишка 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р 

 
Скупштина општине Градишка, на основу 

члана 207. Закона о општем управном поступку      

(“Сл гласник РС'' бр. 13/02) и члана 17. и 33. 

Статута општине Градишка (“Сл. гласник општине 
Градишка'' бр. 8/05 ), на сједници одржаној дана 

08.02.2007. године донијела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

о исправци грешке 

 
У рјешењу Скупштине општине Градишка, 

бр. 02-475-230 од 10.01.2006.године, у тачки 1. 

исправља се сљедећа грешка: 

 
умјесто ''11 500 м

2
'' 

 

треба да стоји '' 11 508 м
2
'' 

 

Образложење 

 
Приликом израде горњег рјешења, којим је 

''Tropic'' д.о.о. Бања Лука из Бања Луке, путем 

конкурса, на коришћење ради грађења пословног 

објекта, додјељено неизграђено градско 
грађевинско земљиште, означено као к.ч. број 

1905/37 к.о. Градишка-град, поткрала се грешка у 

површини предметне катастарске парцеле, па је 
умјесто 11 508 м

2
, уписана површина од 11 500 м

2
. 

Како се у конкретном случају ради о 

техничкој грешци, што је по службеној дужности 

утврђено, иста се овом приликом исправља. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 
Против овог закључка не може се изјавити 

жалба, али се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Бања Луци у 
року од 30 дана од дана пријема рјешења.Тужба се 

непосредно подноси суду у два примјерка. 

 

Број: 01-475-12/07 
Датум: 08.02.2007.године 

Градишка 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Урош Граховац с.р 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

 

На основу члана 146. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 8. 

Посебног колективног уговора за запослене у 

области управе у Републици Српској (''Службени 
гласник Републике Српске'' број 16/98 и 37/01), 

члана 34. Статута општине Градишка (''Службени 

гласник општине Градишка'' бр. 8/05 ),Начелник 

општине Градишка,  д о н о с и  
 

ПРАВИЛНИК О ПЛАТАМА У 

АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ОПШТИНЕ 

ГРАДИШКА 

 

Члан 1. 

 

          Овим Правилником одређује се основ за 

обрачун плата и накнада запослених у 

Административној служби општине Градишка (у 
даљем тексту: запослени). 

 

Члан 2. 

 

          Основна плата за пуно радно вријеме 

запослених чини умножак коефицијента радног 
мјеста, процента по основу укупног радног стажа и 

цијене рада. 

Коефицијент радног мјеста утврђен је на 

основу сложености и услова обављања послова 
сходно колективном уговору. 

Проценат по основу укупног радног стажа 

чини умножак година радног стажа радника и 
коефицијента 0,5. 

Цијена рада утврђује се приликом израде 

буџета, односно његовог ребаланса дефинисањем 

масе средстава за плате радника. 
Појединачне плате запослених утврђују се 

рјешењем Начелника општине. 

 

Члан 3. 

 

          Запослени се разврставају у следеће платне 
групе према коефицијентима радног мјеста: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Гру 

па 

Р а д н а   м ј е с т а Коефицијент 
радног 
мјеста 

I   

II Радник на одржавању хигијене 3.00 

III Угоститељски радник 3.50 

III Радник обезбјеђења 3.50 

III/V Графичар 4.10 

III/V Возач 4.80 

III/V Возач у кабинету Начелника 

општине 

5.10 

III/V Кућни мајстор 5.10 

IV Телефониста 4.10 

IV Дактилограф 4.10 

IV Стручни сарадник 4.70 

IV Стручни сарадник - књиговођа 4.70 

IV Стручни сарадник за плаћање 

обавеза 

4.70 

IV Стручни сарадник – оператер 

обједињене наплате 

4.70 

IV Стручни сарадник за урбанизам 

и грађење 

5.00 

IV Стручни сарадник за 

секретарске послове 

5.00 

IV Стручни сарадник за 

документацију 

5.00 

IV Шеф писарнице 5.10 

VI Виши стручни сарадник 6.50 

VI Домаћин зграде 7.00 

VI Виши стручни сарадник – 

главни књиговођа 

7.00 

VI Виши стручни сарадник за 
цивилну заштиту (координатор 

ЦЗ) 

7.00 

VII Самостални стручни сарадник 8.00 

VII Комунални полицајац 8.50 

VII Општински инспектор 8.50 

VII Начелник комуналне полиције 10.00 

VII Шеф рачуноводства 10.00 

VII Стручни савјетник у одјељењу 10.00 

VII Самостални стручни сарадник – 
главни архитекта 

10.00 

VII Стручни савјетник у Кабинету 10.50 

VII Руководилац службе 

обједињене наплате 

10.50 

VII Шеф одсјека за заједничке 

послове у Одјељењу за општу 

управу 

10.50 

VII Шеф одсјека 12.00 

VII Секретар Скупштине општине 14.00 

VII Начелник одјељења 14.00 

VII Савјетник Начелника општине 14.00 

VII Шеф кабинета 14.40 
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Члан 4. 

 

          Основна плата се увећава: 

- по основу рада ноћу за 30%, 

- по основу прековременог рада за 35%, 
- по основу прековременог рада ноћу за 65%, 

- по основу рада на дане државног празника за 50%, 

-по основу обављања функције предсједника 
Синдиката 15%, 

- по основу приправности возачима за 20%. 

Рад по основама из предходног става 

утврђује се на основу рјешења о распореду на 
послове или на основу посебног рјешења 

Начелника општине. 

Право на прековремени рад запослени 
имају само у случају увођења прековременог рада 

од стране Начелника општине у складу са законом. 

 

Члан 5. 

 

          У случају да запослени нема положен 

стручни испит или је приправник, умањује му се 
основна плата за 20%. 

Волонтерима, студентима и ученицима 

средњих школа који обављају праксу код 
Административне службе општине Градишка 

припада накнада, за сваки навршени мјесец 

проведен у Административној служби, у висини 
мјесечне накнаде за топли оброк запослених 

радника Административне службе и трошкови 

превоза у складу са Упутством Начелника 

општине. 
 

Члан 6. 

 
          За изузетне резултате рада запосленом се 

може увећати основна мјесечна плата до 10% 

рјешењем Начелника општине, а на приједлог 

начелника одјељења. 
За неизвршавање планираних и редовних 

послова запосленом се може умањити мјесечна 

плата до 35% за период од највише 3 мјесеца у 
складу са Правилником о дисциплинској и 

материјалној одговорности службеника јединице 

локалне самоуправе. 
Запосленом за кога се, на основу 

евиденције о присуству на послу, на крају мјесеца, 

утврди да је са посла неоправдано одсуствовао 

одређен број сати у току радних дана плата се 
умањује за број сати неоправданог одсуства. 

Одсуство са посла из предходног става овог 

члана утврђује непосредни руководилац. 
 

 

 

Члан 7. 

 

          На терет материјалних трошкова пословања, 

под условом да је планирано у Буџету општине и 

да се буџет општине остварује у планираним 
пропорцијама, запосленим се исплаћују следеће 

накнаде: 

- дневнице за службена путовања на основу 
посебног акта, 

- накнада трошкова превоза код одласка на 

посао и повратка с посла у висини пуне цијене 

превозне карте у јавном саобраћају, а на основу 
упутства Начелника општине,  

- накнада по основу топлог оброка, регреса 

за годишњи одмор, зимнице, огрева и отпремнине 
приликом пензионисања у висини утврђеној 

колективним уговором, 

- накнада трошкова за коришћење 
сопственог аутомобила изузетно на основу 

одобрења Начелника општине на путном налогу, а 

у висини утврђеној колективним уговором, 

- помоћ у случају смрти запосленог у 
висини три просјечне нето плате запослених у 

последња три мјесеца, у случају смрти члана уже 

породице (супружник, дјеца и родитељи) у висини 
двије просјечне нето плате запослених у последња 

три мјесеца, а у случају смрти пензионисаног 

радника у висини једне просјечне нето плате 
запослених у последња три мјесеца на основу 

рјешења Начелника општине, 

- помоћ у случају тешке инвалидности, 

дуготрајне или тешке болести, елементарне 
непогоде или пожара на стану запосленог у висини 

просјечне нето плате запослених у последња три 

мјесеца рјешењем Начелника општине на 
приједлог Начелника одјељења. 

У случају да се Буџет општине не оствари у 

планираним пропорцијама, предност у исплати 

имају плате радника запослених у 
Административној служби. 

 

Члан 8. 

 

          За првих 120 дана привремене неспособности 

за рад накнада плате износи 70% од основа за 
накнаду. 

За вријеме боловања због повреде на раду 

или професионалног оболења, као и у другим 

случајевима утврђеним законом, раднику припада 
накнада у висини основа за накнаду. 

Основ за накнаду плате за вријеме 

привремене неспособности за рад је нето плата коју 
би радник остваривао да је на раду, с тим што не 

може бити већи од нето плате која као основ за 
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обрачун и уплату доприноса за здравствено 

осигурање. 

Члан 9. 

 

          Даном ступања на снагу овог Правилника 

престаје да важи Правилник о платама у 
Административној служби општине Градишка број 

01-022-3/05 од 31.01.2005. године, број 02-022-

46/05 од 17.05.2005.године, број 02-022-87/05од 
19.08.2005.године и број 02-022-11/06 од 

20.01.2006.године. 

 

Члан 10. 

 

          Овај Правилник ступа на снагу даном 

доношења, а објавће се у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 

 

Број: 02-022-9/07 
Датум: 01.02.2007.године 

Градишка                           

                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     

                                               Никола Крагуљ с.р. 
 

 

На основу члана 34. Статута општине 
Градишка (''Службени гласник општине Градишка'' 

бр. 8/05 ),Начелник општине Градишка,  д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

 

о коришћењу мобилних телефона у 

службене сврхе 
 

Члан1. 

 
Овом одлуком одређују се функционери 

Општине, службеници и радници 

Административне службе Општине који имају 

право на коришћење мобилних телефона у 
службене сврхе до одређеног износа рачуна 

утврђеног овом одлуком као и начина плаћања 

трошкова мобилних телефона. 
 

Члан 2. 

 
          Право на коришћење мобилног телефона у 

службене сврхе имају функционери Општине, 

службеници и радници Административне службе 

Општине до износа мјесечног рачуна за потрошене 
импулсе како слиједи: 

- Начелник општине...................................до 150 КМ 

- Замјеник Начелника општине.................до 100 КМ 
- Предсједник Скупштине општине..........до 100 КМ 

- Потпредсједник Скупштине општине....до 100 КМ 

- Шеф кабинета начелника.........................до 100 КМ 

- Савјетник начелника................................до 100 КМ 
- Секретар Скупштине општине................до 100 КМ 

- Начелник одјељења..................................до 100 КМ 

- Возач путног аутомобила........................ до  70 КМ 

- Начелник комуналне полиције.................до 50 КМ 
- Шеф одсјека................................................до 50 КМ  

- Стручни савјетник......................................до 30 КМ    

- Главни архитекта........................................до 30 КМ 
- Општински инспектор...............................до 30 КМ 

- Комунални полицјац..................................до 30 КМ 

- Самостални стручни сарадник за МЗ.......до 30 КМ 

- Виши стручни сарадник за ЦЗ..................до 30 КМ 
- Домаћин зграде...........................................до 30 КМ 

- Кућни мајстор.............................................до 30 КМ 

- Стручни сарадник за набавке-економ......до 30 КМ 
- Стручни сарадник за секретарске послове 

   у кабинету начелника................................до 30 КМ  

 

Члан 3. 

                  
          Мјесечни трошкови мобилних телефона из 

предходног члана плаћају се из Буџета Општине по 
испостављеним рачунима или предрачунима 

општине Градишка. 

Трошкови мобилних телефона преко 
наведених износа из претходног члана наплаћују се 

одбијањем прекораченог износа од прве наредне 

неисплаћене плате корисника мобилног телефона. 
 

Члан 4. 

 

          Корисници мобилних телефона из члана 2. 
ове одлуке немају право на набавку мобилног 

телефона као ни на трошкове текућег одржавања 

мобилног телефона (набавка апарата, замјена 
батерија, сервисирање и слично). 

 

Члан 5. 

 
За извршење ове одлуке задужује се 

Одјељење за финансије и Одјељење за општу 

управу. 
 

Члан 6. 

 
 Ступањем на снагу ове одлуке престају да 

важе Одлуке о коришћеу мобилних телефона у 

службене сврхе број: 02-22-37/05 од 

08.04.2005.године и Одлука о измјени одлуке о 
коришћењу мобилних телефона у службене сврхе 

број: 02-22-163/05 од 09.12.2005.године. 
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Члан 7. 

 
Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине 

Градишка''. 

 
Број: 02-022- 

Датум: 01.02.2007.године 

Градишка                           
                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     

                                               Никола Крагуљ с.р. 

 

           
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Српске'', број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 34 
Статута општине Градишка (''Службени гласник 

општине Градишка'' бр. 8/05 ) Начелник општине 

Градишка   д о н о с и  
 

О Д Л У К У  

 

о давању сагласности на опште акте општинске 

организације Професионална ватрогасна 

јединица Градишка 

 
1. Даје се сагласност на опште акте 

општинске организације Професионална 

ватрогасна јединица Градишка и то: 
 

а) правилник о унутрашњој организацији 

број: 390/06 од 12.12.2006.године,  

б) Правилник о платама број: 405/06 од 
25.12.2006.године. 

 

2. Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику општине 

Градишка''.  

 

           Број: 02-023-25/06 
           Датум: 28.12.2006.године 

           Градишка  

                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                Никола Крагуљ с.р 

 

 
          На основу члана 34 Статута општине 

Градишка (''Службени гласник општине 

Градишка'' бр. 8/05 ), те члана 2. и 5. Одлуке о 

утврђењу критерија и намјени трошења средстава 
текуће буџетске резерве (''Службени гласник 

општине Градишка'' бр. 7/05 )  Начелник општине 

је донио  
 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 

о одобрењу исплате 

 

1. Одобрава се исплата средстава у износу 

од 14.500,00 КМ, Туристичкој организацији 
општине Градишка, на име финансирања 

организовања манифестације поводом Божића – 7. 

јануара на подрућју општине Градипка. 
 

2. Исплата средстава из тачке 1. овог 

Рјешења пада на терет Буџета општине Градишка 

за 2007.годину. 
 

3. Уплату средстава извршити на рачун 

број: 552-01400017768-05.  
 

4.О извршењу овог Рјешења стараће се 

Одјељење за финансије. 
 

5. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Градишка''. 
 

          Број: 02-431-1/07 

          Датум: 04.01.2007.године 
          Градишка  

                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                Никола Крагуљ с.р 
 

         На основу члана 34 Статута општине 

Градишка (''Службени гласник општине 

Градишка'' бр. 8/05 ), те члана 2. и 5. Одлуке о 
утврђењу критерија и намјени трошења средстава 

текуће буџетске резерве (''Службени гласник 

општине Градишка'' бр. 7/05 )  Начелник општине 
је донио  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 

о одобрењу исплате 

 

1. Одобрава се исплата средстава у износу 
од 776,88 КМ, Молерско – фарбарској радњи 

Кондић Градишка, на име накнаде трошкова хитне 

поправке прозора и зидова у стану број 3/1 Улица 
Светог Ђакума Авакума 4-5. 

 

2. Исплата средстава из тачке 1. овог 

Рјешења пада на терет Буџета општине Градишка 
за 2007.годину – текућа буџетска резерва. 

 

3. Уплату средстава извршити на рачун 
број: 567-323-25000453-27.  
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4.О извршењу овог Рјешења стараће се 

Одјељење за финансије. 
 

5. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Градишка''. 
 

          Број: 02-404-4/07 

          Датум: 31.01.2007.године 
          Градишка  

                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                Никола Крагуљ с.р 

 
 

На основу члана 34 Статута општине Градишка 

(''Службени гласник општине Градишка'' бр. 8/05), 
те члана 2. и 5. Одлуке о утврђењу критерија и 

намјени трошења средстава текуће буџетске 

резерве (''Службени гласник општине Градишка'' 
бр. 7/03)  Начелник општине  донио је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 

о одобрењу исплате 

 

1. Одобрава се исплата средстава у износу 
од 2.850,28 КМ, ''Акватерм'' д.о.о. Градишка, на 

име накнаде трошкова хитне поправке инсталација 

за воду у стану број 4/П у Улици Милоша 
Црњанског КГ-3/2, због хаварије и угрожавања 

осталих станова у вертикали. 

 

2. Исплата средстава из тачке 1. овог 
Рјешења пада на терет Буџета општине Градишка 

за 2007.годину. 

 
3. Уплату средстава извршити на рачун 

број: 562-010-00002041-90.  

 

4.О извршењу овог Рјешења стараће се 
Одјељење за финансије. 

 

5. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Градишка''. 

 
          Број: 02-404-5/07 

          Датум: 31.01.2007.године 

          Градишка  

                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                Никола Крагуљ с.р 
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

 

О Г Л А С 

 
Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове општине Градишка на основу 

рјешења бр. 04-372-266/06 од 14.12.2006.год. извршио је у регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 20/06 упис оснивања заједнице етажних власника у Улици 

Митрополита Георгија Николајевића бр.2. у Градишци са слиједећим подацима: 
Код Одјељења за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове општине Градишка у књигу 

регистара 20/06 од 14.12.2006. год. уписана је Заједница етажних власника зграда у Улици Митрополиа 

Георгија Николајевића број 2. са оснивачким актом заједнице број 1/06 од 25.11.2006. год. Основна 
дјелатност заједнице је управљање зградом за рачун етажних власника, прикупљање и тражење средстава 

за одржавање заједничких дијелова и уређаја и других трошкова управљања зградом, одржавање 

заједничких дијелова и уређаја зграде, извођење радова хитних интервенција, коришћење заједничких 

просторија и дијелова зграде и земљишта које служи за редовну употребу зграде, други послови 
управљања зградом, 

 Овлашћење заједнице у правном промету са трећим лицима заједнице закључује уговоре и обавља 

друге послове правног промета у оквиру своје дјелатности, самостално и без ограничења. Одговорност 
заједнице за обавезе у правном промету одговара цјелокупном својом имовином – покретним стварима, 

новчаним средствима и имовинским правима, којима заједница располаже.  

Одговорност оснивача и чланова за обавезе заједнице, које се односе на послове одржавања 

заједничких дијелова зграде, одговарају супсидијарно оснивачи и чланови заједнице, до висине свог 
удјела у плаћању трошкова инвестиционог и текућег одржавања и хитних интервенција на заједничким 

дијеловима зграде. 

 Лица овлаштена за заступање и представљање заједнице су: Капетановић Драго и Шобот Драго. 
 

                                   Службено лице органа 

                                                Хазим Раковић. 
 

О Г Л А С 

 
Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове општине Градишка на основу 

рјешења бр. 04-372-220/06 од 14.12.2006. год. извршио је у регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 19/06 упис оснивања заједница етажних власника зграде у 
Улици Видовданска 64, Градишка са слиједећим подацима: 

Код Одјељења за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове општине Градишка у књигу 

регистара 19/06 од 14.12.2006. год. уписана је Заједница етажних власника зграде у Улици Видовданска 
64.   са оснивачким актом заједнице број 3/06 од 29.07.2006. год. Основна дјелатност заједнице је 

управљање зградом за рачун етажних власника, прикупљање и тражење средстава за одржавање 

заједничких дијелова и уређаја и других трошкова управљања зградом, одржавање заједничких дијелова и 
уређаја зграде, извођење радова хитних интервенција, коришћење заједничких просторија и дијелова 

зграде и земљишта које служи за редовну употребу зграде, други послови управљања зградом. 

 Овлашћење заједнице у правном промету са трећим лицима заједнице закључује уговоре и обавља 

друге послове правног промета у оквиру своје дјелатности, самостално и без ограничења. Одговорност 
заједнице за обавезе у правном промету одговара цјелокупном својом имовином – покретним стварима, 

новчаним средствима и имовинским правима, којима заједница располаже. 

 Одговорност оснивача и чланова за обавезе заједнице, које се односе на послове одржавања 
заједничких дијелова зграде, одговарају супсидијарно оснивачи и чланови заједнице, до висине свог 

удјела у плаћању трошкова инвестиционог и текућег одржавања и хитних интервенција на заједничким 

дијеловима зграде. 

 Лица овлаштена за заступање и представљање заједнице су: Ђурић Остоја и Сакан Дарко. 
 

                                   Службено лице органа 

                                                      Хазим Раковић 
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