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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 
На основу члана 102. а у вези са чла-

ном 38. став 3. Пословника о раду Скупшти-
не општине Градишка – пречишћен текст -
(„Службени гласник општине Градишка“ 
број 6/10), након разматрања Извјештаја о 
реализацији Програма рада Скупштине 
општине и раду сталних радних тјела Ску-
пштине општине Градишка у 2012. години, 
Скупштина општине Градишка на 4-тој 
редовној сједници одржаној 21.02. 2013. го-
дине, донијела је слиједећу 
 

О Д Л У К У 
 
I 

Усваја се Извјештај о реализацији 
Програма рада Скупштине општине и раду 
сталних радних тјела Скупштине општине 
Градишка у 2012. години. 
 

II 
Одлука ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Градишка“ 
 
Број:01-022-18/13 
Датум:21.02.2013.године 
Г р а д и ш к а             ПРЕДСЈЕДНИК     
                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Радислав Дончић с.р. 

             
 
 

На основу члана 30. 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, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), 
а након разматрања Извјештаја о раду 

Начелника Општине и Административне 
службе општине Градишка за 2012. годину, 
Скупштина општине Градишка на својој 4-
тој редовној сједници одржаној 21.02.2013. 
године донијела је следећу 
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
Усваја се Извјештај о раду Начелника 

Општине и Административне службе 
општине Градишка за 2012. годину. 

 
Члан 2. 

Прихватају се закључне напомене  
Начелника општине дате  у  Извјештају и то: 

1.Пројектовани  буџетски оквир не 
смије бити нарушен јер би та ситуација гене-
рално дестабилизовала примарну функцију 
општине. 

2.Посветити максималну пажњу при-
ходовној страни буџета и учинити све да се 
изворни приходи општине врате у њену 
надлежност и под њену контролу. 

3.Рационализацију трошкова прове-
сти у цјелини у свим одјељењима и Кабинету 
Начелника, али и у свим јавним предузећима 
и установама која су у надлежности локалне 
заједнице. 

4.Досљедно и бескомпромисно при-
мјенити законске прописе који се односе на 
локалну заједницу, од сегмента који се тиче 
радних односа до ситуације у којима је 
општина уговорна страна. 

5.Детаљно и компетентно преиспи-
тати све уговоре општине са приватним 
предузећима, 

6.Максимално побољшати наплати-
вост директних прихода општине. 
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7.Функционисање служби и одјељења 

унутар општине довести на ниво поштивања 
ISO стандарда у суштинском а не у декла-
ративном смислу, 

8.Финансирање невладиних организа-
ција, спортских клубова и осталих манифе-
стација  ускладити са извјештајима о раду и 
утрошку средстава у прошлој години 

9. Максимално подићи ниво квалите-
та услуга које се пружају грађанима, 

10.У потпуности синхронизовати 
сарадњу између одјељења Административне 
службе  

11. Максимално подићи одговорност 
запослених за обављање послова који су у 
њиховој надлежности. 

12. У циљу остварења приоритетних 
интереса општине задржати постојећи ниво 
сарадње и комуникације са свим нивоима 
власти унутар Босне и Херцеговине као и са 
страним мисијама и дипломатским кором. 
 

Члан 3. 
Одлука ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Градишка“ 
 
Број:01-022-19/13 
Датум:21.02.2013.године 
Г р а д и ш ка            
                                    ПРЕДСЈЕДНИК     
                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Радислав Дончић с.р.      
 
 
 

На основу члана 17. тачка „о“ и члана 
33 Статута општине Градишка  („Службени 
гласник општине Градишка“ број: 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина општине 
Градишка на 4. редовној сједници одржаној 
21.02.2013. године  д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма заједничке 

комуналне потрошње за 2013. годину 
 

I  
 Усваја се Програм заједничке кому-
налне потрошње  за 2013. годину 
 

II 
 Програм заједничке комуналне 
потрошње за 2013. годину саставни је дио 
ове Одлуке. 
 
 
 
 
 
 

III 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“ 
 
Број:01-022-20/13 
Датум:21.02.2013.године 
Г р а д и ш к а     
            ПРЕДСЈЕДНИК 
                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                              Радислав Дончић с.р. 
 
 

П  Р  О  Г  Р  А  М 
 

заједничке комуналне потрошње за 
2013.годину 

 
Овим Програмом планирају се 

активности на: 
- чишћењу јавних површина у насељу 

које обухвата прикупљање, одвожење 
и депоновање отпадака; 

- одржавање, уређивање и опремање 
јавних зелених и рекреационих повр-
шина, као што су: паркови, дрвореди, 
травњаци, зеленило уз саобраћајнице, 
зелене површине уз стамбене зграде, 
површине за рекреацију, обале ријека 
и сл; 

- одржавање јавних саобраћајних повр-
шина у насељу које обухвата попра-
вку и модернизацију улица, плочни-
ка, тргова, одржавање хоризонталне и 
вертикалне сигнализације, одвођење 
атмосферских вода и других падавина 
са јавних површина; 

- одржавање јавне расвјете у насељу 
којом се освјетљавају саобраћајнице 
и друге јавне површине у насељу; 

- организовање и рад зимске службе у 
сезони 2013/2014.  година                                                                                                                       

  
Активности чишћења и прања јавно-

саобраћајних површина се обављају у усло-
вима без сњежних падавина и мраза, а за пре-
остали период изводе се радови према Плану 
зимске службе. 

Површине предвиђене за чишћење и 
прање јавно-саобраћајних површина по 
зонама :  

           ЧИШЋЕЊЕ:      ПРАЊЕ: 
                / m2 /        / m2 / 

ЗОНА 1 А       4.160,00             4.160,00 
ЗОНА 1 Б      6.702,00          5.600,00 
ЗОНА 2      7.630,00          6.969,00 
ЗОНА 3      2.985,00            18.512,00 
ЗОНА 4      4.060,00            18.920,00 
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НАПОМЕНА: У наредним табела-
рним прегледима у рубрици *УКУПНО* у 
износ коначног збира урачунат је порез на 
додатну вриједност. 
 
I  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ 
 

1. Чишћење и прање улица 

 
          Чишћење јавних површина у насељу 
обухвата прикупљање, одвожење и депоно-
вање отпадака. Под одржавањем јавне 
хигијене подразумјева се извођење сљедећих 
активности: ручно чишћење јавно-саобраћа-
јних површина, прање јавно-саобраћајних 
површина и одвоз уличног и кабастог смећа. 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
6. 
 
7. 
 
 
8. 
 
9. 
 
 
10. 
 
11. 
 
12. 
 
13. 

Чишћење јавно-саобраћајних 
површина 1А зоне  
4.160,00 m2 x 20 дана x 9 мј  
Чишћење јавно-саобраћајних 
површина 1 Б зоне  
6.702,00m2 x 12 дана x 9 мј 
Прање 1 А зоне три пута седмично 
4.160,00 m2 x 12 дана x 9 мј 
Прање 1 Б зоне два пута седмично 
5.600,00 m2 x 8 дана x 9 мј. 
Чишћење јавно-саобраћајних 
површина 2 зоне  
7.630,00 m2 x 4 дана x 9 мј 
Прање 2 зоне једанпут седмично 
6.969,00 m2 x 4 дана x 9 мј 
Чишћење јавно-саобраћајних 
површина 3 зоне  
2.985,00 m2 x 3 дана x 9 мј 
Прање 3 зоне двапута мјесечно 
18.512,00 m2 x 2 дана x 9 мј 
Чишћење јавно-саобраћајних 
површина 4 зоне  
4.060,00 m2 x 1 дан x 9 мј 
Прање 4 зоне 
18.920,00 m2 x 1 дана x 9 мј 
Одвоз смећа са јавно-саобраћајних 
површина седмично једна тура  
Ванредно чишћење,прање и 
одржавање 
Одвоз и депоновање отпада 

 
 
748.800,00 x 0,018 
 
  
723.816,00 x 0,018 
 
 449.280,00 x 0,0065 
 
 403.200,00 x 0,0065 
 
   
 274.680,00 x 0,018 
 
 250.884,00 x 0,0065 
 
 
   80.595,00 x 0,018 
 
 333.216,00 x 0,0065 
 
 
    36.540,00 x 0,018 
 
 170.280,00 x 0,0065 
             
          48   x 100,00  
              
              паушално 
                 

 
 

13.478,00 
 
 

 13.029,00 
 

   2.920,00 
 

   2.621,00 
 
  

   4.944,00 
 

   1.631,00 
 
 

   1.451,00 
 

   2.166,00 
 
 

       658,00 
 

    1.107,00 
  

    4.800,00  
   

     1.000,00 
 190.000,00 

       УКУПНО:                                                                                            280.572,00                                                                               
 

Напомена: Под тачком 13. (одвоз и депоновање отпада) планирана су средства  као 
суфинансирање трошкова јавног ком.предузећа. 
   
2. Одржавање јавног зеленила 
 

Одржавање, уређивање и опремање 
јавних зелених и рекрeaционих површина као 
што су: паркови, дрвореди, травњаци, 
зеленило уз саобраћајнице, зелене површине 
уз стамбене зграде, површине за рекреацију, 
обале ријеке и сл., а обухвата одржавање 
дрвећа у парковима и дрворедима и другог 
шумског растиња (поткресавање, залијевање, 

замјена стабала, заштита од болести и 
штеточина и сл.), сијање траве, одржавање и 
опремање простора и одржавање у функци-
оналном стању (парковске клупе и други 
реквизити, инсталације и уређаји у парко-
вима и сл.).Послови на одржавању јавног 
зеленила обављају се у току цијеле године, а 
карактеристични су за сваки поједини мјесец, 
зависно од вегетативног периода и годишњег 
доба 
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1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
6. 

Кошење травњака с ротационом 
косилицом, грабљење и одвоз траве на 
депонију 3 пута годишње 
60.964,00 m2 x 3  
4 пута годишње 
10.189,00 m2 x 4   
Обрезивање живе ограде са 
обликовањем 3 пута годишње 
1.034,00 m2 x 3 
Дубоко окопавање и орезивање грмља 
и ружа-орезивање и обликовање дрвећа  
-   ком 
Јесење грабљење лишћа са одвозом 
лишћа на депонију 
60.000,00 m2 x 2 
Репродуктивна садња дрвећа, траве и 
др. растиња 
Парковске клупе и др.реквизити 

 
 
 
 182.892,00 x 0,065 
 
   40.756,00 x 0,065  
        
 
     3.104,00 x 0,95 
 
 
      3.000,00 x 0,95 
 
 
 120.000,00 x 0,042 
 
         паушално  
         паушално 

 
 
 

  11.888,00 
 

    2.649,00 
    
 

    2.948,00 
 
 

    2.850,00 
 
 

    5.040,00 
   

    4.000,00 
    2.000,00 

       УКУПНО:                                                                                               36.709,00  
 
3. Одржавање спомен парка Слободе 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
5. 

Чишћење асфалтних и бетонских 
површина и одвоз смећа  
10.000,00 m2 x 10 дана x 9 мј 
Кошење травњака око споменика са 
свим потребним радњама 
2.200,00 m2 x 6 
Кошење травњака у цијелом Спомен 
парку са свим потребним радњама 
6.000,00 m2 x 2 
Грабљење лишћа са травњака у Спомен 
парку са свим потребним радњама 
8.200,00 m2 x 2 
Одржавање *Фонтане*  

 
 
900.000,00x 0,0026 
 
 
   13.200,00 x 0,065 
 
 
   12.000,00 x 0,065 
 
 
   16.400,00 x 0,042 

 
  

   2.340,00 
 
 

       858,00 
 

       
        780,00 

 
 

       689,00 
     6.000,00 

      УКУПНО:                                                                                      12.480,00 
 
4.  Одржавање јавне хигијене на стајалиштима за теретна возила за период од 12мј 
      Чишћење, прање и одржавање стајалишта у  зимском периоду: 
      Стајалиште I-гранични прелаз и Стајалиште  II-царински терминал..........................40.000,00 КМ 
5.   Рад азила за напуштене и изгубљене псе и трошкови ветеринарских 
      услуга за 12мјесеци...........................................................................................................40.000,00 КМ 
6.  Одржавање спомен-обиљежја..........................................................................................10.000,00 КМ 
7.  Адресни систем..................................................................................................................30.000,00 КМ 
8.  Услуга изнајмљивања санитарних кабина .......................................................................7.000,00 КМ 
9.   Уређење јавних површина.................................................................................................3.000,00 КМ 
10.  Уређење обале Саве ........................................................................................................10.000,00 КМ 
11. Услуге испитивања животне средине.............................................................................11.000,00 КМ 
12. Одржавање јавне хигијене Горњи Подградци 
 

Активности чишћења јавно-саобраћајних површина вршиће се на потезу од Амбуланте до 
Основне школе *Младен Стојановић*. 
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1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 

Чишћење јавно-саобраћајних површина и 
одвоз смећа  
2.590,00 m2 x 3дана x 9 мј 
Кошење траве у парку са свим потребним 
радњама 
11.160,00 m2 x 2 
Грабљење лишћа с травњака у парку са 
свим потребним радњама 
11.160,00 m2 x 2  

 
 
   69.930,00 x 0,020 
 
 
    22.320,00 x 0,065 
 
 
    22.320,00 x 0,042  

 
 
1.399,00 
 
 
1.451,00 
 
 
   937,00  

      УКУПНО:                                                                                                             4.431,00 KM 

 
13. Одржавање јавне хигијене Нова Топола 
 
                Чишћење јавно-саобраћајних површина обављаће се од раскрснице Нова Топола, према 
Градишци до Основне школе и 200m према Бања Луци, 100m према Српцу, 200m према вртићу и 
игралишту и 100m према Церовљанима. 
 

 
1. 
 

Чишћење јавно-саобраћајних површина 
и одвоз смећа 
5.044,00 m2 x 3 дана x 9 мј 

 
 
136.188,00 x 0,020 

 
 
   2.724,00 

       УКУПНО:                                                                                                3.187,00 КМ 
 
14. Одржавање јавне хигијене Орахова 
 
                Чишћење јавно-саобраћајних површина обављаће се од центра Орахове 250m према 
Дубици и 250m према Градишци. 
 

1. 
 
 

Чишћење јавно-саобраћајних површина 
и одвоз смећа 
2.400,00 m2 x 3 дан x 9 мј. 

 
 
 64.800,00 x 0,020 

 
 
 1.296,00 

     УКУПНО:                                                                                                   1.516,00 КМ 
 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА  I 
1.  Чишћење и прање улица 
2.  Одржавање јавног зеленила 
3.  Одржавање спомен парка Слободе 
4.  Одржавање јавне хигијене на стајалиштима 
5.  Рад азила за нап.и изгубљене псе и ветер.услуге 
6.  Одржавање спомен-обиљежја 
7.  Адресни систем 
8.  Изнајмљивање санитарних кабина 
9.  Уређење јавних површина 
10. Уређење обале Саве 
11. Услуге испитивања животне средине 
12. Одржавање јавне хигијене Горњи Подградци 
13. Одржавање јавне хигијене Нова Топола 
14. Одржавање јавне хигијене Орахова  

      280.572,00 КМ 
        36.709,00 КМ 
        12.480,00 КМ 
        40.000,00 КМ 
        40.000,00 КМ 
        10.000,00 КМ 
        30.000,00 КМ 
          7.000,00 КМ 
          3.000,00 КМ  
        10.000,00 КМ 
        11.000,00 КМ 
          4.431,00 KM 
          3.187,00 КМ   
          1.516,00 КМ             

 У К У П Н О (1-14):                                                                         489.895,00 КМ  
 
II    ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА 
 
       Одржавање јавних-саобраћајних површина у насељу обухвата поправке и модернизације 
улица, плочника, тргова, одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, одвођење 
атмосферских вода и других падавина са јавних површина. 
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1. Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације 
2. Одржавање улица са асфалтним коловозом 
3. Одржавање улица са макадамским коловозом 
У К У П Н О: 

  80.000,00 
  50.000,00 
  30.000,00 
160.000,00  

 
III     ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ 
    
1. Утрошак  ел.енергије у приградским и градским мјесним  
заједницама и хитне интервенције на одржавању 
2. Текуће одржавање јавне расвјете 
3.  Радови на декорацији 

                
           337.105,00             
             15.000,00   
               8.000,00              

   УКУПНО  III:                                                                                     360.105,00  
 
IV  ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
       у сезони 2013/2014 година. 
 
       За потребе обезбјеђења проходности градских улица и тротоара, ради сигурности одвијања 
саобраћаја пјешака и возила, организује се зимска служба. Вријеме трајања рада зимске службе 
ускладит ће се са временским приликама и метеоролошким прогнозама. 
            Организација и рад зимске службе вршиће се на начин утврђен  Планом зимске службе на 
градским улицама за 2013/2014.годину. 

За ове потребе планирано је   40.000,00 КМ. 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА 
ПО ПРЕДЛОЖЕНОМ ПРОГРАМУ 

 
р/бр. НАМЈЕНА ИЗНОС У КМ 
I ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ           489.895,00 КМ               
II ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА 160.000,00 КМ 
III ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ 360.105,00 КМ 
IV ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ             40.000,00 КМ 
 УКУПНО ПОТРЕБНА СРЕДСТВА:   1.050.000,00 КМ 
 
Број:01-022-20/13                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:21.02.2013.године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Г р а д и ш к а                                                                                       Радислав Дончић 
               
 
 
                                                                                            

На основу члана 10. став 1. Одлуке о 
комуналној накнади -Пречишћени текст 
(''Службени гласник општине Градишка'', 
број 5/11, 9/11 и 1/12 ) и чланова 17. и 33. 
Статута Општине Градишка (''Службени гла-
сник општине Градишка'', број 8/05, 4/08, 
1/09 3/09 и 2/12), Скупштина општине Гради-
шка на сједници одржаној дана 21.02.2013. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
o утврђивању вриједности бода за 
обрачунавање комуналне накнаде 

 за 2013. годину 
 

Члан 1. 
            Утврђује се вриједност бода за 
обрачунавање комуналне накнаде у 2013. 
години у износу од  0,005 КМ. 
 

Члан 2. 
           Обрачун комуналне накнаде у складу 
са овом одлуком  вршиће се од 01.01.2013. 
године. 
 

Члан 3. 
           Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о утврђивању вриједности 
бода за обрачунавање комуналне накнаде за  
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2012. годину (''Службени гласник општине 
Градишка'', број 9/11). 
 

Члан 4. 
           Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
Број:01-022-21/13 
Датум:21.02.2013.године 
Градишка                      ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                  Радислав Дончић с.р. 
 
 

На основу члана 17. тачка „д“ и члана 
33 Статута општине Градишка  („Службени 
гласник општине Градишка“ број: 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 1/12), Скупштина општине 
Градишка на 4. редовној сједници одржаној 
21.02.2013. године  д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма уређења градског и  
осталог грађевинског земљишта за 2013. 

годину 
 

I  
 Усваја се Програм уређења градског 
и осталог грађевинског земљишта  за 2013. 
годину 
 

II 
 Програм уређења градског и осталог 
грађевинског земљишта  за 2013. годину 
саставни је дио ове Одлуке. 
 

III 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“ 
 
Број:01-022-22/13 
Датум:21.02.2013.године 
Г р а д и ш к а   ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                  Радислав Дончић с.р. 
      

П Р О Г Р А М 
уређења градског и осталог грађевинског 

земљишта за  2013. годину 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
 Полазећи од чињенице да су уређење 
простора и комунална инфраструктура, једна 
од основних претпоставки за улагања на 
подручју Општине, односно за реализацију 

основних циљева постављених у стратегији 
развоја Општине, Просторном плану општи-
не Градишка и Урбанистичком плану Гради-
шке, Програм уређења градског и осталог 
грађевинског земљишта за 2013. годину 
представља у том правцу документ опера-
тивне годишње реализације. 
 Програм уређења градског и осталог 
грађевинског земљишта обухвата урбана 
подручја општине Градишка одређена чл. 3, 
59 и 80 Одлуке о грађевинском земљишту 
/*Службени гласник општине Градишка* бр. 
6/07и 6/09 /. 
 Овим програмом ближе се утврђују  
врста и обим уређења земљишта, висина 
накнаде за уређење грађевинског земљишта, 
мјерила за њено утврђивање и носиоци 
провођења Програма. 

Програм уређивања грађевинског 
земљишта обухвата  активности на припре-
мању грађевинског земљишта, док је опре-
мање грађевинског земљишта саставни дио 
Програма комуналне инфраструктуре: 

Припремање грађевинског земљишта 
за изградњу  обухвата израду геодетских 
подлога, геомеханичка и друга испитивања 
земљишта, израду одговарајућих планских 
докумената, рјешавање имовинско-правних 
односа у вези са земљиштем, објектима, усје-
вима, засадима и сл., израду пројектно-
техничке документације за изградњу 
објеката. 

Поступак припремања грађевинског 
земљишта почиње израдом одговарајућих   
пла-нова, који служе као основ за давање 
земљишта на опремање и коришћење. Израда 
урбани-стичких планова подразумијева пре-
тходно обављене припремне радове (геоме-
ханичка и друга испитивања земљишта, 
геодетске подлоге, анализе и др.), наставља 
се рјешавањем имовинских односа, а затим 
израдом одговарајуће пројектне документа-
ције потребне за изградњу инфраструктуре и 
објеката.  
 Реализација предметног програма, 
како са аспекта обима, тако и са аспекта 
динамике, зависиће од обима и динамике 
остварења општинских изворних прихода.  

У наставку текстуалног дијела овога 
Програма, кроз табеларне прегледе дају се 
финансијски износи намјенских расхода како 
слиједи: 
 1.  Планиране обавезе везане за просторно-
планску документацију у 2013. годину 
 2.  Планиране обавезе за израду пројектне 
документације у 2013.години. 
 3.  Рјешавање имовинских односа 
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1.Израда просторно планске документације 
Израда Регулационог плана пословне зоне „Чатрња“        25. 000 КМ 
Израда Урбанистичког  плана Горњи Подградци        30.000 КМ 
Израда Урбанистичког  плана Нова Топола        45.000 КМ 
Измјена просторног плана (Пословна зона Лиман)        15.000 КМ  
Израда Урбанистичког пројекта „Стари парк“        15.000 КМ 
Геодетски послови – цијепања, снимања подлога         30. 000 КМ             
Израда просторно планске документације укупно      160.000 КМ 

 
 

2.Израда пројектне  документације 
Пројекат развоја географско информационог система       25.000 KM 
 Израда пројектне документације за централни градски  трг       35.000 КМ 
 Израда пројекта саобраћајнице (Патријарха Павла и Дејтонска 
улица.)       25.000 КМ 

 Израда пројекта пјешачке улице М.Г. Николајевича       25.000 КМ 
Израда пројекта -музичка школа       15.000 КМ 
 Израда пројеката инфраструктуре (Измјена РП Исток )       25.000 КМ 
 Програмске услуге и трошкови техничког пријема, УТ усло-ва,  
онтроле техничке документације и надзора над извођењем објеката 

     
 

   30.000 КМ 
Израда пројектне документације укупно    180.000 КМ 

 

3.Рјешавање имовинских односа 
 Рјешавање имовинско правних односа                0  КМ                   
Рјешавање имовинских односа укупно               0 КМ 

 
1.Израда просторно планске документације укупно      160.000 КМ 
2.Израда пројектне документације укупно      180.000 КМ 
3.Рјешавање имовинско правних односа укупно               0   КМ 
УКУПНО      340.000 КМ 

 
 
Као што је видљиво из датог табеларног 
прегледа, и у 2013. години ће  у складу са 
општом ситуацијом,  улагања у уређење гра-
дског и осталог грађевинског земљишта 
остати   на прошлогодишњем нивоу, сем  
ставке за рјешавање имовинско правних 
односа која овим програмом није предвиђена  

Накнада за уређење грађевинског 
земљишта обухвата стварне трошкове који 
обу-хватају припремање и опремање земљи-

шта и који произилазе из одговарајућих 
планских докумената. 

Обзиром да није дошло до битнијих 
промјена у овом сегменту, приједлог је да 
трошкови уређења остану  на прошлого-
дишњем нивоу, те да износе 100,00 КМ/м2. 

Такође, планирамо да реализација 
предметног програма буде из изворних 
прихода општине планираних кроз приједлог 
буџета за 2013. годину. 
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Носиоци провођења програма 
 

Носиоци провођења Програма су: 
Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне 
и стамбене послове. 

Уколико у току реализације овог 
програма дође до знатнијих промјена у ције-
нама трошкова уређења, висина накнаде 
утврђена овим програмом ће се ускладити 
одлуком Скупштине општине. 
 
Број:01-022-22/13                                                                                   
Датум:21.02.2013.године                                                              
Г р а д и ш к а                 ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                  Радислав Дончић с.р 
                               
 
                                                                                 

На основу члана 27. Закона о 
грађевинском земљишту (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 112/06) и чланова 
17. и 33. Статута општине Градишка (''Слу-
жбени гласник општине Градишка'',број 
8/05,4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
дана 21.02. 2013. године, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
o утврђивању просјечне коначне 

грађевинске цијене  корисне стамбене 
површине 

 
 

Члан 1. 
Утврђује се просјечна коначна грађе-

винска цијена једног m2 корисне стамбене 
површине у 2012. години на подручју 
општине Градишка, а која представља осно-
вицу за израчунавање висине ренте у 2013. 
години. 
 

Члан 2. 
            Просјечна грађевинска цијена једног 
m2 корисне стамбене површине на подручју 
општине Градишка у 2012. години износи 
700,00 КМ. 
 

Члан 3. 
            Ступањем на снагу ове одлуке пре-
стаје да важи Одлука о утврђивању просјечне 
коначне грађевинске цијене корисне 
стамбене стамбене површине (''Службени 
гласник општине Градишка'', број 9/11). 
 

 
 
 
 

Члан 4. 
           Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
Број:01-022-23/13 
Датум:21.02.2013.године   
Г р а д и ш к а                ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић с.р.                                                  
 
 

На основу члана 17. и 33 Статута 
општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“ број: 8/05, 4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), Скупштина општине Градишка 
на 4. редовној сједници одржаној 21.02.2013. 
године  д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма комуналне 
инфраструктуре за 2013. годину 

 
I  

 Усваја се Програм комуналне инфра-
структуре за 2013. годину 
 

II 
 Програм комуналне инфраструктуре 
за 2013. годину саставни је дио ове Одлуке. 
 

III 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“ 
 
Број:01-022-24/11 
Датум:21.02.2013.године 
Г р а д и ш к а   ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Радислав Дончић с.р.                                                  
   
                 

П Р О Г Р А М 
 комуналне инфраструктуре  

за 2013 годину 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

У континуитету праћења укупне про-
блематике просторног уређења на подручју 
општине Градишка, а посебно реализације 
основних циљева дугорочне стратегије разво-
ја општине, битно је нагласити да у том 
контексу и комунална инфраструктура пре-
дставља битну претпоставку за бржи развој 
општине, побољшање животне средине и 
стандарда живљења свих грађана. 
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На бази утврђених опредељења у 

документима који су усвојени на Скупштини 
општине, те сагледавања финансијских 
могућности и приоритета комуналне инфра-
структуре предлаже се у 2013.години рјеша-
вање сљедећих питања: 

 
I   САОБРАЋАЈНИЦЕ     
                                              
     1.Реконструкција улица  по приоритетима   
(реконструкција Дејтонске улице 
                       I (1)......................75 000,00 КМ                                                                                       
          
II ОБЈЕКТИ И МРЕЖА  ВОДОСНАБДИ-  
    ЈЕВАЊА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
  
    1.Реализација програма проширења  водо-
снабдијевања  и канализације  зависит ће од 
заинтересованости грађана  и њихових улага-
ња у ову област као и добијања средсрава  са 
виших  нивоа  власти.   
                                        II  (1)............... -  КМ                                                                                       

 
III  ЈАВНА РАСВЈЕТЕ 

 
     1.Учешће у финансирању изградње јавне 
расвјете у складу са приоритетима и могу-
ћношћу обезбјеђења финансијске подршке 
виших нивоа власти      
                                       III  (1 ).............. -  КМ   
 
IV / УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ У ИЗГРАДЊИ 
ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ И ДРУГЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ У МЈЕСНИМ  
ЗАЈЕДНИЦАМА           
                                  IV  (1 )....150.000,00 КМ   

                                    
       Реализација овог Програма биће усло-
вљена динамиком наплате  накнаде за приро-
дне погодности земљишта, накнаде уређења  
грађевинског  земљишта , од продаје грађе-
винско земљишта, те средстава путем конце-
сије и директних улагања државних  органа. 
  
РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 
-Саобраћајнице......................75.000,00 КМ 
-  Водоснабдјевање и канализација...........- 
-  Јавна расвјета.......................................... - 
-  Учешће општине у изградњи објеката  
    комуналне и друге инфрастуктуре на 
    подручју општине...........150 000,00 КМ 
У К У П НО :                      225  000,00 КМ 
                                                                       
Број:01-022-24/11 
Датум:21.02.2013.године 
Г р а д и ш к а  ПРЕДСЈЕДНИК 
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                 Радислав Дончић с.р. 

На основу члана 17. и 33 Статута 
општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“ број: 8/05, 4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), Скупштина општине Градишка 
на 4. редовној сједници одржаној 21.02.2013. 
године  д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма текућег одржавања и 

реконструкције локалних и 
некатегорисаних путева  за 2013. годину 

 
I  

 Усваја се Програм текућег одржавања 
и реконструкције локалних и некатегориса-
них путева  за 2013. годину 
 

II 
 Програм текућег одржавања и реко-
нструкције локалних и некатегорисаних 
путева за 2013. годину саставни је дио ове 
Одлуке. 
 

III 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“ 
 
Број:01-022-25/11 
Датум:21.02.2013.године 
Г р а д и ш к а  ПРЕДСЈЕДНИК 
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                 Радислав Дончић с.р. 
 
 

П Р О Г Р А М  
текућег одржавања и реконструкције 
локалних и некатегорисаних путева 

  за 2013. годину 
  
У В О Д 
 
           Програм   текућег   одржавања   и   
реконструкције   локалних   и некатегориса-
них путева за 2013.годину, израђен је у 
складу са Законом о јавним путевима -
Пречишћени текст ("Службени  гласник  РС" 
број 16/10), а представља континуирано 
одржавање и реконструкцију мреже лока-
лних и некатегорисаних путева  на подручју 
општине. 

Важећим прописима  предвиђено  је  
редовно, ванредно  и  зимско  одржавање  
јавних  путева,  као  и  одржавање   путних   
грађевинских  објеката  за  прикупљање  и  
одвођење воде са  коловоза, саобраћајне  
сигнализације, опреме  пута  и  путног  
појаса. 
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ПРОГРАМ  ЗА  2013. годину 
 
I      Редовно  одржавање  путева   
 

У   току  2013.године   планира   се   
обезбјеђење   финансијских   средстава   за 
одржавање: 

1. Локалних  путева  са  асфалтним  
коловозом,  крпањем ударних рупа и доси-
пањем и ваљањем  банкина  у  износу  
од..................................................30.000,00 КМ                 

 2.Локалних   путева  са  макадамским   
коловозом,  планирањем постојеће подлоге 
пута грејдером и досипањем шљунком и 
еруптивним материјалом у  износу  
од................................................. 20.000,00 КМ 

 
3.Некатегорисаних   путева са асфа-

лтним и макадамским коловозом који ће се 
одржавати у зависности од расположења 
грађана у финансирању тражених   активно-
сти и финансијских могућности  Општине.  

За  подршку иницијативама грађана  
предвиђа се: 

3.1. Некатегорисани   путеви са 
асфалтним  коловозом................20.000,00 КМ        

3.2. Некатегорисани   путеви са мака-
дамским коловозом ....................20.000,00 КМ  
               што укупно износи......40.000,00 КМ   
 

4.  Путних   грађевинских  објеката, 
објеката  за  прикупљање  и одвођење воде  
са коловоза, саобраћајне сигнализације, 
опреме пута и путног  појаса  
            
  За  одржавање  и  санацију  постоје-
ћих: 

-грађевинских  објеката (мостова) 
........................................................3.000,00 КМ 

- објеката за прикупљање и одвођење 
воде са коловоза............................1.000,00 КМ  

- одржавање  и  замјену  саобраћајне  
сигнализације................................1.500,00 КМ 

- за опрему  пута  и   одржавање   
путног   појаса.............................. 1.500,00 КМ 

- за постављање стајалишта на 
локалним путевима.......................3.000,00 КМ 
             што укупно износи........10.000,00 КМ   
 
II      Зимско  одржавање  путева     
            

Општина  Градишка  врши  редовно  
одржавање  путева у зимском периоду  и то  
од  15.новембра  текуће   до 15. марта наре-
дне године. 
           Обим, приоритети и организација 
послова утврђени су Планом зимске службе 
на локалним и некатегорисаним путевима 
општине Градишка за 2012/2013.годину. 

           За  зимско  одржавање  путева  нео-
пходно је обезбједити  финансијска средства  
у  износу  од.................................30.000,00 КМ 
 
III Реконструкција  путева  у  2013. години   
 
           Као и претходних година, Општина ће 
и у овој години, уложити додатне напоре у 
изналажењу могућности финансирања реко-
нструкције најугроженијих  дионица  лока-
лних  и  некатегорисаних  путева. 
           Реконструкцији  ће  се приступити по 
приоритетима  који  ће се утврдити на осно-
ву: степена  оштећења  пута,  фреквенције 
саобраћаја, важности дионице  са аспекта  
повезивања  више насељених  мјеста, кори-
шћења  саобраћајнице  за превоз  ученика, 
улоге  саобраћајнице  у  растерећењу  саобра-
ћаја  на  ширем подручју  општине. 
            Реконструкција локалних и некатего-
рисаних путева ове године зависит ће о 
заинтересованости грађана ињихових улага-
ња као и добијања средстава са виших нивоа 
власти                                                                       
---------------------------------------------------------- 

Р  Е  К  А  П  И  Т  У  Л  А  Ц  И  Ј  А 
---------------------------------------------------------- 
I   РЕДОВНО  ОДРЖАВАЊЕ    ПУТЕВА: 

1.Локални  путеви  са асфалтним 
коловозом....................................30.000,00 КМ                                                                                                                           

2. Локални путеви  са  макадамским 
коловозом ...................................20.000,00 КМ                                                                                                                         

3. Некатегорисани  путеви:   
3.1.са асфалтним коловозом. 

......................................................20.000,00 КМ   
3.2. са макадамским коловозом. 

......................................................20.000,00 КМ                                                                                                 
4.Одржавање и обнова путних  грађе-

винских  објеката, објеката  за прикупљање и 
одвођење  воде  са коловоза, саобраћајне 
сигнализације, опреме пута и путног  појаса 
и аутобуских  стајалишта.......... 10.000,00 КМ    

      УКУПНО I:...........100.000,00 KM 
 
II ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ  ПУТЕВА 
..................................................... 30.000,00 КМ 
                                УКУПНО II: 30.000,00 КМ                                         
 
III РЕКОНСТРУКЦИЈА  ПУТЕВА у  2013. 
години....................................................  -    КМ                                                                           
                                          УКУПНО III:  -   KM                             
УКУПНО  I, II и III:.............. 130 000,00 КМ 
                                                                                                                                      
Број:01-022-25/13 
Датум:21.02.2013.године   
Г р а д и ш к а                ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
           Радислав Дончић с.р. 
 
 



Број 3                           Службени гласник општине Градишка                           Страна 12
 

На основу члана 17. и 33 Статута 
општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“ број: 8/05, 4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), Скупштина општине Градишка 
на 4. редовној сједници одржаној 21.02.2013. 
године  д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма текућег одржавања и 

реконструкције хидромелиорационог 
система  за 2013. годину 

 
I  

 Усваја се Програм текућег одржавања и 
реконструкције хидромелиорационог система  
за 2013. годину 
 

II 
Програм текућег одржавања и реко-

нструкције хидромелиорационог система за 
2013. годину саставни је дио ове Одлуке. 
 

III 
        Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:01-022-26/13 
Датум:21.02.2013.године 
Г р а д и ш к а   ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
           Радислав Дончић с.р. 
 
 

П Р О Г Р А М 
текућег одржавања и реконструкције  

хидромелиорационог система  
за 2013. годину 

У В О Д 
  

             До деведесетих година на подручју 
општине Градишка у сврху одбране од по-
плава изграђени су водопривредни објекти, 
који су у потпуности задовољили своју 
функцију, а то су: 

-пет црпних станица укупног капа-
цитета 31,30 м3/сек инсталисане снаге 2.474 
КW ,  

-31,86 км одбрамбених насипа (уз 
главне рјечне) токове, 

-54,80 км ободних канала са пратећим 
насипима. 
           Поред ових основних водопривредних 

објеката систем одбране од поплаве обухвата 
и главне одводне канале на црпне станице те 
системе каналске мреже која покрива цијело 
сливно подручје, које обухвата површину од 
16.995 ха. 

 
           Систем каналске мреже која покрива 

цијело подручје изграђен је у укупној 
дужини од цца 460 км. 

Систем каналске мреже може се 
подјелити на:  

-главну каналску мрежу                                     
цца  90 км 

-главне канале другог реда                                
цца     130 км 

- ситну и детаљну каналску мрежу                    
цца     240 км 
 
           Од деведесетих година одржавање 

овог система на подручју општине своди се 
на хитне интервенције у циљу санације 
искрслих проблема (постављање и санирање 
пропуста и чишћење канала).  
 

Од 2006 године направљен је искорак 
па се у ову област улагало нешто више сре-
дстава али ни то није довољно за одржавање 
овог сиситема. 

 
           Посљедице таквог начина одржавања 

хидромелирационог система јесу замуљени и 
зарасли  канали (коровом и растињем), што 
знатно смањује пропусну моћ каналске 
мреже. У случају већих падавина канали су 
пуни, те на критичним дионицама долази и 
до излијевања вода из корита канала и пла-
вљења пољопривредних површина и насеља . 
 
         Очигледно је да извор финансирања за 

ове потребе, који је предвиђен Законом о 
водама (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 50/06), није довољан и квалите-
тан за рјешавање овог веома важнога 
проблема  на подручју општине. 
 
           Да би систем задовољио своју фу-

нкцију на истом је потребно извести следеће 
радове: 
- сјечење стабла из канала са чупањем и 

уклањањем пањева, сјечење шибља са дна и 
косина канала, измуљивање канала са раза-
стирањем материјала, санација мостова, 
чишћење пропуста и замјена, те одржавање 
приступних путева. 
 
           Програмoм текућег одржавања хидро-

мелирационог система за 2012. годину пла-
ниране су активности на чишћењу каналске 
мреже, сјечењу шибља и стабала, те спре-
чавању ерозије пољопривредног земљишта 
израдом обалоутврда и санацијом клизишта. 
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РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО 
ПРОГРАМУ ЗА 2013. ГОДИНУ 
 
  1.  Текуће одржавање каналске мреже 

/ наставак из 2012. год/                                                                                                                                          
     - кошење раније искрчених канала 

....................................................25 000,00 КМ 
     -крчење канала  са сјечом стабла на доли-

нском, матурском  и лиманском подручју 
према утврђеним  потребама и приорите-
тима  на  терену...........................50 000,00 КМ                                                                                                              
     -замјена оштећених пропуста на каналско 

мрежи  Ф 1000...............................5 000,00 КМ 
     - измуљење критичних дионица  канала 

са разгртањем ископане земље. 75 000,00 КМ    
                             УКУПНО 1: 155 000,00 KM 
 
   2. Санација клизишта (ерозија косина 

водотока)  и израда обалоутврда на рјекама: 
Врбашкој и Лубини ...................60 000,00 КМ  
 
   3. Уређење обале рјеке Саве ( кејски 

зид и кесон савског моста).........20 000,00 КМ 
                                                                   
   4. Хитне интервенције...15 000,00 КМ 
                  ВЕУКУПНО 1-4:..250 000,00 КМ 
                                                                                                        
   И ове године, планирана средства 

утрошити ће се у текуће одржавање каналске 
мреже и израду обалоутврда на водотоцима 
који угрожавају пољопривредно земљиште 
па чак и стамбене јединице. 
         Поред тога, непоходно је у току љета 
покренути акцију на чишћењу водотока на 
подручју општине, у који требају бити укљу-
чени многобројни фактори ( омладинске 
организације, невладине организације, еколо-
шки форуми, Водопривредно предузеће„ 
Сава“ Градишка, Градска чистоћа, Шумско 
газдинство и слично). 
                
Број:01-022-26/13 
Датум:21.02.2013.године 

Г р а д и ш к а   ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
           Радислав Дончић с.р 
 
 

На основу члана 17. тачка „ђ“ и  
члана 33. Статута општине Градишка  
(„Службени гласник општине Градишка“ 
број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина 
општине Градишка на 4. редовној сједници 
одржаној 21.02.2013. године  д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма социјалне заштите 

  за 2013. годину 
 
 

 
I  

 Усваја се Програм социјалне заштите 
за 2013. годину 
 

II 
 Програм из претходне тачке саставни 
је дио ове Одлуке. 
 

III 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“ 
 
Број:01-022-27/13 
Датум:21.02.2013.године 
Г р а д и ш к а   ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
           Радислав Дончић с.р 
      
 
 

П Р О Г Р А М      
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УВОД 
 
         Програм социјалне заштите представља 
основни документ којим се грађанима 
обезбјеђује социјална заштита, одређује број 
корисника, потребна средства, као и врста и 
обим права на нивоу локалне заједнице. 
        Социјална заштита је дјелатност од 
општег интереса за Републику Српску, као и 
за локалну заједницу. Република Српска и 
локална заједница чине носиоце социјалне 
заштите са јасно утврђеним надлежностима и 
обавезама. 
        Чланом 14. став 3. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник РС“,  број 
37/12), регулисано је доношење годишњег и 
средњорочног програма социјалне заштите, 
доношење одлуке о проширеним правима, 
обезбјеђивање средстава за обављање дјела-
тности социјалне заштите, средстава за ре-
ализацију права, као и обављање других 
послова у остваривању циљева социјалне 
заштите. Наведене активности у надлежно-
сти су локалне заједнице на чијем се подру-
чјупрема мјесној надлежности,  социјална 
заштита проводи. 
      Овај Закон ступио је на снагу 05.05.2012. 
године, а његовим доношењем уведене су 
одређене новине у односу на ранији, од којих 
треба истаћи: 

- нови начин финансирања 
- нова права 
- нове групе корисника  
- нове установе. 
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Усклађен је са међународним  стандардима и 
афирмисаном праксом социјалне, дјечије и 
породичне заштите Републике Српске. 
Поред Закона, Министарство здравља и 
социјалне заштите Републике Српске је у 
обавези  да донесе и подзаконске  акте и 
критеријуме  за примјену истог, од којих су 
неки већ усвојени. 
       Дакле, социјалну заштиту користе грађа-
ни општине Градишка који испуњавају усло-
ве за остваривање права, а изузетно и други 
грађани који се нађу на територији Општине, 
као привремени облик. 
      Права из области социјалне заштите су 
лична права и не могу се преносити, нити 
могу бити предмет обезбјеђења, нити пре-
дмет принудног извршења. Користе се након 
исцрпљених  могућности заштите у другим 
системима социјалне сигурности. 
 
КОРИСНИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 
       Поменутим Законом, корисник социјалне 
заштите је лице које се нађе у стању соција-
лне потребе  и то: 

Дијете: 
- без родитељског старања, 
- са сметњама у развоју, 
- чији је развој ометен породичним 

приликама, 
- жртва насиља, 
- жртва трговине дјецом, 
- са друштвено неприхватљивим 

понашањем, 
- изложено социјално ризичним 

понашањима, 
- коме је због посебних околности 

потребна социјална заштита. 
Пунољетно лице: 
- материјално необезбјеђено и за рад 

неспособно лице, 
- са инвалидитетом, 
- старије, без породичног старања, 
- са друштвено негативним пона-

шањем, 
- жртве злоупотребе психоактивних 

супстанци, 
- жртве насиља у породици, 
- жртве трговине људима, 
- коме је због посебних околности 

потребна социјална заштита.     
Овако широк приступ у дефинисању 

категорија корисника, од којих неке ранијим 
Законом нису биле обухваћене, захтијева 
веће обавезе локалне заједнице и свих 
субјеката социјалне заштите у њој. Поред 
Центра за социјални рад као јавне установе, 
ове субјекте чине хуманитарне невладине 

организације, удружења грађана, Црвени 
крст, Административна  служба и др. 
 
Установе социјалне заштите - Центар за 
социјални рад 
 
         Закон о социјалној заштити детаљније 
регулише мјесто и улогу свих установа 
социјалне заштите од којих је од укупно 11, 
на врло важном мјесту улога Центра за 
социјални рад. 
         Центар за социјални рад Градишка пре-
дставља значајан фактор у систему социјалне 
заштите Републике Српске, као и на подручју 
које покрива- подручју општине Градишка. 
Свој рад базира на примјени закона који ову 
област дефинишу, подзаконских аката, 
смјерница и упута Министарства здравља и 
социјалне заштите Републике Српске, те 
Програма рада чији се садржај овим путем 
представља, даје на разматрање и усвајање.  

   Два су основна правца рада и дјеловања 
Центра за социјални рад Градишка, a то су: 

1. Дјеловање и спровођење јавних 
овлашћења тј. : 
- провођење првостепених поступака и 

доношење рјешења из области дјечије зашти-
те, породично-правне заштите и старате-
љства, социјалне заштите и др. 

Права из области дјечије заштите реа-
лизује Центар као првостепени орган, при-
мјеном Закона о дјечијој заштити, а средства 
у буџету, у цијелости, обезбјеђује Јавни фонд 
за дјечију заштиту Републике Српске.  

Средства за провођење породично-
правне заштите и старатељства овим Програ-
мом нису посебно исказана, већ се приказују 
под ставком „дјелатност Центра“.  

2. Пружање услуга социјалног рада 
обухвата: 
-савјетодавну помоћ, праћење стања и 

утврђивање узрока који доводе појединце и 
породице у стање социјалне потребе, извр-
шавање васпитних мјера према малољетним 
починиоцима кривичних дјела, спрjечавање 
социо-патолошких појава у друштву и друго. 

Своје законске надлежности, програмске 
садржаје, те остале облике  свакодневних  
акти-вности, Центар  за социјални рад Гради-
шка реализује са укупно 18  запослених и три 
приправника  којима приправнички стаж 
истиче 21.05.2013.године. 

Пријем нових радника није планиран. 
Образовна структура запослених је сљедећа: 

ВСС         13 
ССС           4 
НК              1 
УКУПНО: 18 + 3 приправника 
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Цјелокупну организацију рада чине 

два одјељења, стручни тим и комисије: 
-Комисија за утврђивање спосо-

бности лица у поступку остваривања права 
из социјалне заштите и утврђивање функци-
оналног стања корисника, 

-Комисија о процјени потреба и 
усмјеравању дјеце и омладине  са сметњама  
у развоју,  

-Комисија за рјешавање захтјева 
физичких лица за текуће помоћи. 
 

Одјељењима и стручним тимом непо-
средно руководи директор, а комисијама, 
предсједници комисија.  

Чланове комисије именује Начелник, 
на период од четири године.  
 

Стручни рад се обавља тако што 
Стручни тим и комисије дају приједлоге, 
мишљења и закључке, на основу којих се 
доносе конкретне одлуке и рјешења. 

Стручни тим чине: социјални 
радници, правник и психолог. Директор је по 
функцији члан Стручног тима. 
 
          Постојећа лоша економска ситуација, 
глобална економска криза, велики број 
незапослених, негативне посљедице привати-
зације, присутност сиве економије и слично, 
отежавају реалну процјену социјалног стања 
на подручју општине. Центар је на бази 
извршених снимања на терену, захтјева који 
су у поступку и  упоредних показатеља из 
ранијег периода, сачинио преглед стања 
социјалне угрожености лица и породица за 
чије рјешавање је потребно издвојити 
буџетска средства. 
          Егзактних истраживања у области 
укупних социјалних потреба у последње 
вријеме нема, па се Програм социјалне за-
штите за 2013. годину базира на броју посто-
јећих корисника са незнатним измјенама.  

Буџетска средства, као и други при-
ходи за реализацију мјера, у циљу обезбје-
ђивања социјалне заштите корисника, потре-
бна су за следеће активности, облике и 
видове заштите.    
 

 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  
 
          Поступак за остваривање права из 
социјалне заштите покреће се на захтјев 
лица, законског заступника, старатеља или 
по службеној дужности. Рјешење у првом 
степену доноси Центар за социјални рад, а 
другостепени орган у одлучивању  по жалби 
је Министарство здравља и социјалне 
заштите Републике Српске. 

Законом је утврђен број и врста осно-
вних права, а одлуком Скупштине општине 
се утврђује број и врста проширених права.  
 

ОСНОВНА ПРАВА 
 

1. Новчана  помоћ 
           Новчану помоћ, као основно право у 
области социјалне заштите, остварују лица 
неспо-собна за рад, која немају властитих 
прихода нити сродника који имају обавезу да 
их издржавају. Ова лица, било појединци или 
породице у цјелини, новчану помоћ  примају 
као једини извор егзистенције. 

Средства  за  новчану помоћ обезбје-
ђују  локална заједница  у висини од 50 % и 
Министарство  здравља и  социјалне заштите 
Републике Српске, такође у висини од 50 %. 
Номина-лни износи се утврђују Законом, а 
везани су за просјечну нето плату у претхо-
дној години.  

У 2013. години,  планирано је да 
новчаном помоћи буде обухваћено 100 
корисника, за које је потребно обезбиједити 
средства у износу  од 170.000,00 КМ. 
 
    1.1.   Здравствено осигурање корисника 

новчане помоћи                                                                                                               
            Лица којима је признато право  на 
новчану помоћ, а не могу да остваре здра-
вствено осигурање по другом основу,  кори-
сте  здравствену заштиту  која се финансира  
по истом принципу, тј. из истих средстава 
као и новчана помоћ.  
Висина доприноса утврђује се Законом о 
доприносима, а везана је за  бруто лични 
доходак  остварен у претходном мјесецу. 

Обзиром да је одређен број кори-
сника новчане помоћи  осигуран по другом 
основу,  планира се да ће 60 корисника оства-
рити  здравствено осигурање  по овом осно-
ву, а обавезе које би настале по основу истог, 
потребно је предвидјети у износу од  
49.320,00 КМ. 
 
      2.    Додатак  за  помоћ  и  његу  другог 

лица  
           Право на додатак за помоћ и његу дру-
гог лица  имају  лица старија од три године,  
којима је због тјелесних, чулних, менталних 
поремећаја и изражених промјена у здра-
вственом  стању, потребна стална помоћ и 
њега другог лица  у задовољавању основних 
животних и физиолошких  потреба. Оства-
рује се као стално или привремено право. 
Лица којима се ово право признаје разврста-
вају  се у двије  категорије, с обзиром на 
степен зависности од помоћи другог лица. 
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Прву  групу чине лица која су цјело-

дневно зависна од помоћи другог лица, а  
другу  групу, лица која су дјелимично 
зависна.           
            Начин финансирања је као и код 
претходно наведеног права, права на новчану 
помоћ. Планира се да ће ово право у 2013. 
години користити 470 корисника као и сума 
у износу  од 540.300,00 КМ. 
 
2.1   Здравствено осигурање за кориснике  

додатка за помоћ и његу   другог лица 
 
         Корисницима  додатка за  помоћ и његу 
другог лица обезбјеђује се здравствена 
заштита под истим условима као и  кори-
сницима новчане помоћи. Уплата доприноса  
за здравствену заштиту по овом основу 
планира се за 40 корисника, у износу од 
32.880,00 КМ. 

 
3. ПОДРШКА  У  ИЗЈЕДНАЧАВАЊУ  

МОГУЋНОСТИ  ДЈЕЦЕ И ОМЛА-
ДИНЕ СА СМЕТЊАМА У 
РАЗВОЈУ 

 
          Ово право се признаје дјеци са разво-
јним сметњама која су укључена у процес 
средњег образовања ван мјеста пребива-
лишта родитеља, која користе смјештај, 
исхрану, превоз и др. Дјеца се образују у 
Центру ,,Заштити ме“, у Бања Луци. У 2013. 
години, за десет корисника овог права, 
планиран је износ од 56.000,00 КМ. Исплаће-
на средства за ову намјену Министарство 
здравља и социјалне заштите рефундира 
општинском буџету, али је Центар за соција-
лни рад, као потписник уговора, дужан  
измиривати настале трошкове до 10-тог у 
мјесецу. 
 
   4.   СМЈЕШТАЈ У УСТАНОВУ     
           
         Право на смјештај у установу соци-
јалне заштите  или другу  установу ван  си-
стема социјалне  заштите користе  различите  
категорије корисника, као што су дјеца без 
родитељског старања, инвалидна лица, жртве 
породичног насиља, стара лица без поро-
дичног старања и друга, која немају  могу-
ћност да се самостално старају  о властитој 
егзистенцији и задовољавању   животних 
потреба. 
         Цијена  смјештаја  утврђује се  одлу-
ком  Министарства  здравља и  социјалне 
заштите Републике  Српске  на крају  кале-
ндарске  године и различита је за поједине 
категорије корисника. Уз утврђену цијену 
смјештаја, корисницима се обезбјеђује  и  

здравствена заштита из буџетских средстава,  
као и средства  за личне потребе.  
         Број захтјева за смјештај у установе 
се знатно повећао, а такав тренд се очекује и 
у  2013. години – планира се да ће 73 кори-
сника користитит ово право. 
         Центар за социјални рад Градишка 
кориснике овог права смјешта у укупно 15 
установа у Републици Српској и Федерацији 
БиХ. 
         Врсте установа, њихов број, као и 
број смјештених корисника,  приказани  су у 
сљедећој табели:  
 

Табеларни преглед установа социјалне 
заштите и број корисника за  2013. годину 
 

 
            Укупан број установа као и врста 
услуге коју обезбјеђују, представљају  веома 
важан критеријум код избора и у директној 
су вези са индивидуалним потребама кори-
сника. 
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1. Дјечији дом „Рада Врањешевић“, 
Бања Лука 13   14 

2. Дом  ,,Медик“ -Угреновић  8     5 

3. Прихватни центар ,,Дује“      2 1 

4. Дом за дјецу и омладину ометену 
у развоју Приједор 12 13 

5. Школа за ученике оштећеног вида  
„ Вељко Рамадановић“ 1 1 

6. Дом  за дјецу и омладину Пазарић 5 5 

7. Социјално-геријатријски центар 
Б. Лука 8 8 

8. 
Завод за збрињавање и лијечење 
хронично душевних болесника 
„Јакеш“ Модрича 

2 2 

9. Дом пензионера и старих лица 
Приједор 3 3 

10. Завод за збрињавање ментално 
инвалидних лица „Дрин“ Фојница 2 1 

11. Дом за његу пензионера и старих 
лица,,Милдом“ 1 1 

12. „Наш дом“ Травник 1 2 

13. Завод за заштиту женске дјеце 
Вишеград 8 9 

14. Дом ,,Миран живот“ 2 4 
  15. Дом ,, Свети Никола “-Турјак 4 4 

                                У К У П Н О :     72 73 
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            За наведени број планирају се 
средства у износу од 586.900,00 КМ и 
представљају  највећу ставку  у трошковима 
социјалне заштите. Из тих разлога, током 
2013.године, Центар планира рационализо-
вати ове трошкове увођењем  алтернативних  
облика заштите тамо где је то могуће, кроз 
проширена права.  
 

5.   ЗБРИЊАВАЊЕ У ХРАНИТЕЉСКУ 
ПОРОДИЦУ  

 
           Право на смјештај у хранитељску 
породицу имају лица која испуњавају услове 
за смјештај у установу. 

Приликом смјештаја, Центар се 
руководи интересима корисника и његовим 
потребама које је потребно обезбједити у 
породици или установи. 

Хранитељство  се може обезбиједити  
у властитом простору (кући,стану) храните-
љске породице, простору корисника  или 
другим објектима  изграђеним или прилаго-
ђеним за ту намјену. 
          Центар за социјални рад, односно 
општина Градишка има посебно изграђену 
кућу за ту намјену (Социјално педагошке 
животне заједнице-СПЖЗ), гдје се збриња-
вају дјеца без родитељског старања. 
          Цијена смјештаја је идентична цијена-
ма смјештаја у установу и исплаћује се 
хранитељима на основу склопљеног уговора. 
За 10 корисника  овог права планирају се 
средства у износу од 75.000,00 КМ. 
 

6.  ПОМОЋ И ЊЕГА  У  КУЋИ 
 
           Помоћ и њега у кући је нови облик 
права утврђен Законом о социјалној заштити 
који је ступио на снагу  05.05.2012. године, а 
признаје се старијим  и изнемоглим  лицима, 
тешко болесним и другима који се не могу 
бринути о себи.  

      До сада је ова помоћ пружана у виду 
персоналне асистенције која није била дефи-
нисана Законом као основно право, већ је 
представљала проширено право или програ-
мску активност субјеката који су је пружали 
(невладине организације, удружења грађана, 
разни сервиси и слично). Током 2013. године, 
овим обликом заштите планира се обухва-
тити 10 корисника, за чије потребе би треба-
ло обезбједити средства у износу од   
31.000,00 КМ. 

 
7. ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ 

 
          Једнократна новчана помоћ обезбје-
ђује се појединцу или породици у цјелини 
који се тренутно нађу  у стању социјалне 

потребе због сиромаштва, болести, смрти 
члана породице, ратног стања, избјеглиштва, 
миграције и друго, а служи им за отклањање 
узрока или посљедица  таквог стања. Ово је 
најизраженији облик права за које се грађани 
обраћају и у сталном је порасту.  

  Висина максималне помоћи је 
троструки износ новчане помоћи (124 KM x 
3) и промјенљива је сваке године. За 460 
корисника планирана је сума од 50.000,00 
КМ. 
 

  ПРОШИРЕНА ПРАВА 
 
           Као што је већ наведено, проширена 
права у области социјалне заштите су у 
надлежности локалне заједнице како са 
аспекта финансирања тако и са аспекта  
увођења и доношења  скупштинске одлуке  у 
вези с тим. 

Доношењем Одлуке о проширеним 
правима стекли би се и формирали услови  за 
њено провођење обзиром  да су средства кроз 
буџет обезбјеђена. 
 

1.Суфинансирање породица  у 
трошковима  издржавања корисника 
         Породицама чији су чланови смјештени 
у неку од установа, а саме су склопиле угово-
ре о смјештају са истима, признаје се дио 
трошкова уколико се утврди да исте нису у 
могућности финансирати трошкове смјештаја 
у цјелости. На овај начин смањује се прити-
сак на буџет Центра, јер би у одсутности 
улоге  и доприноса породице Центар имао 
далеко веће обавезе у односу на број кори-
сника, а и укупна средства. С тога, за 9 кори-
сника, планира се износ од 19.500,00 КМ. 
 

2.Ддопринос на здравствено осигу-
рање лица која нису остварила основно 
право 
        Допринос за здравствено осигурање 
Законом о социјалној заштити није утврђен 
као основно право, како  је то ранијим  
Законом било регулисано. 
        Средства за уплату доприноса се 
обезбјеђују лицима која из различитих разло-
га немају здравствено осигурање, не могу се 
лијечити јер нису у могућности плаћати 
здравствене услуге, а обољела су.   
        Цијена доприноса  која се уплаћује  фо-
нду Здравственог осигурања се утврђује  
према Закону о доприносима и у цијелости се 
обезбјеђује из буџетских средстава локалне 
заједнице. Планира се да ће овај вид проши-
реног права  користити  100 корисника,  те да 
ће се  за ову намјену  утрошити 82.800,00 
КМ. 
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3.    ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА 
 
      Ове трошкове Центар плаћа дјеци која су 
стављена под старатељство, а редовни су  
ученици  и у школу путују аутобусом. 
        Висина трошкова за мјесечну карту за-
виси од удаљености мјеста у коме дјеца живе 
и школе у коју долазе. Трошкови се плаћа-
ју,,Аутопревозу“Градишка, након извршене 
услуге и испостављене фактуре. За 4 уче-
ника, на име трошкова превоза у 2013. год. 
планира се утрошити сума од 3.600,00 КМ. 
 
4.    ИНТЕРВЕНТНИ ПАКЕТИ 
 
       Провођењем социјалне заштите и 
пружањем  разних врста помоћи,  уочена је 
потреба помоћи у робним пакетима. То су 
прехрамбено-хигијенски пакети, а намјењени 
су појединцима  или породицама који га сами 
не могу набавити било због сиромаштва  или 
укупно тешких и сложних услова живота 
(удаљеност, самачко домаћинство, нераци-
онално  располагање новчаним средствима  и 
слично). Обим  и садржај пакета  се утврђује  
са добављачем у зависности од располо-
живости средстава и процјеном минималних 
потреба корисника. 
 
5.   ОПРЕМАЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛУ 
 
       Опремање ученика (основних и сре-
дњих школа) у школу  је свакако  удар на 
кућни буџет већине породица, а нарочито 
породица са више дјеце. Овом врстом помо-
ћи само се дјелимично покривају трошкови 
за набавку школског прибора, уџбеника, 
одјеће, обуће и слично. 
        Процјењује се да је овим видом по-
моћи, у 2013. год. потребно обухватити одре-
ђен број породица, почетком школске 
године. 

Висина помоћи одређује се индиви-
дуално, а креће се од 80-100 КМ по ученику.  
 
  6.   НОВОГОДИШЊИ  ПАКЕТИ 
 
         Новогодишњи пакетићи су намјењени 
дјеци  посебно угрожених  категорија (сиро-
машне породице, ромска популација, дјеца из 
вишечланих  породица, дјеца без породичног 
старања, дјеца са посебним и ријетким  
обољењима  и слично), а дијели их  Начелник 
општине, уз пригодан програм,  поводом 
новогодишњих и вјерских празника. 
         За 2013. годину, планирано је да 
просјечна цијена по пакетићу износи 15,00 
КМ и у складу са њом се утврђује и његов 
садржај.  

 
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 

 
1.Трошкови комисије за процјену 

потреба и усмјеравање дјеце и омладине   
са сметњама у развоју 

 
          Комисија за процјену потреба и 
усмјеривање дјеце и омладине са сметњама у 
развоју именована је од стране Начелника 
општине и броји 5 чланова. Годишње обави 
преглед 30-50 дјеце која по основу тог 
статуса стичу одређена права из области 
социјалне заштите, образовања и слично. 
           За преглед једног лица сваком члану 
Комисије као и координатору се исплаћује 
накнада од 15,00 КМ.  
           Обзиром на ту чињеницу, те одсуство 
мотивације и интереса да чланови наведене 
Комисије тај посао обављају, у више наврата 
су упућивали усмене захтјеве да се наведена 
накнада повећа. Директор Центра, као и 
Стручни тим су мишљења да су захтјеви 
чланова Комисије реални и оправдани, те се 
из тих разлога планира повећање након што 
се створе услови. У 2013. години планирано 
је да се обави 35 прегледа. За трошкове 
комисије планиран  је износ од 5.000,00 КМ.  
 

2.Трошкови комисије за утврђи-
вање способности и функционалног стања  
лица  у поступку  остваривањa  права и 
услуга из социјалне заштите  
 
          Ова Комисија је такође именована од 
стране Начелника општине и чине је 3 члана 
и координатор. Комисијским прегледом 
утврђује се здравствено стање корисника, као 
и посљедице. Овако проведена процедура, 
услов је за остварење одређених права (право 
на помоћ и његу другог лица, новчану помоћ, 
здравствено осигурање, једнократну помоћ и 
др.). 

Трошкови прегледа једног корисника 
по члану комисије износе 15,00 КМ и та се 
цијена није мијењала у последњих седам 
година. Из истих разлога, као и код претхо-
дне комисије, предлаже се повећање цијене 
прегледа са 15,00 на 18,00 КМ. Због очеки-
ваног повећања броја корисника, укупни 
трошкови су увећани и износе 6.000,00 КМ.  
 

4. ПОМОЋ НЕПРОФИТНИМ ОРГА-
НИЗАЦИЈАМА 

 
            Ова помоћ намјењена је организа-
цијама, најчешће за  организовање хуманита-
рних концерата, других јавних хуманитарних 
манифестација, као и за  провођење активно-
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сти веза-них за прикупљање донаторских, 
хуманитарних  прилога, у циљу пружања 
помоћи најугроже-нијим појединцима  или 
групама којима се помоћ на други начин  не 
може обезбиједити (помоћ у лијечењу, 
рјешавању стамбеног питања, отклањају 
посљедице већих штета или  посљедица 
катастрофа  или других непогода). 

За ову врсту  помоћи планирана су 
средства у  износу од 3.000,00 КМ. 
 
         4.   СУФИНАНСИРАЊЕ СИГУРНЕ 
КУЋЕ 
 
              Сигурна кућа у Бања Луци пружа 
услуге заштите и збрињавања  жртава 
породичног насиља (жене и дјеца), објезбе-
ђује  смјештај и исхрану,  као и стручни тре-
тман у циљу уклањања трауматских посље-
дица изазваних насиљем. 

Центар за социјални рад често 
користи услуге Сигурне куће кроз краћи или 
дужи боравак  жена и дјеце у њој. 

Центар  не плаћа услуге смјештаја у 
Сигурну кућу на основу утврђеног цјеновни-
ка као што је то случај са  установама, али на 
основу споразума користи њене услуге и дје-
ломично суфинансира њен рад са 6.600,00 
КМ. 
 
         5.   ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ - КОМИСИЈА 
 
             Текућа помоћ физичким лицима 
представља новчану помоћ која се исплаћује 
лицима која своје потребе нису у стању задо-
вољити користећи основна права из области 
социјалне заштите (мале суме) или због 
чињенице да корисник ове помоћи и не може 
бити корисник права из области социјалне 
заштите у ужем смислу које дефинише члан 
17.  Закона о социјалној заштити. 
О висини и начину расподјеле ове помоћи 
одлучује Комисија коју је именовао Наче-
лник општине, а састављена је од 3 члана. 
            Ова помоћ се исплаћује на захтјев 
корисника најчешће за скупе и сложене 
љекарске прегледе у специјализованим здра-
вственим установама у земљи и иностра-
нству, за тешке и сложене операције, откла-
њање посљедица лошег стамбеног збриња-
вања или других веома тешких стања у 
породици или код појединаца. 

Да би се обезбиједила новчана помоћ 
за претходно наведено потребно је планирати 
средства у износу од 44.000,00 КМ. 
 
 
 

         6.   ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 
 
              Остали трошкови обухватају тро-
шкове настале при реализацији основних 
права и облика из области социјалне заштите 
према корисницима. Најчешћи су то трошко-
ви сахрана корисника или појединаца који 
немају породицу или сродника који би те 
трошкове платили, трошкови за рјешавање 
статусних питања и вађење личних доку-
мената, повремена помоћ у одјећи и обући 
корисницима смјештеним у установама, 
њиховим превозним трошковима, плаћању 
услуга здравствене заштите које нису покри-
вене обавезним видом здравственог осигура-
ња, трошкови екскурзија ученика у домо-
вима, матурских забава и сл. За те намјене 
планиран је износ од 3.000,00 КМ. 

Број корисника, планирана средства 
за основна и проширена права, те остали 
трошкови, приказана су у табели 2.  
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СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
    
 
Tabela 2 

     
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Број 
лица за  

2013г. 
 

 
Укупно 

трошкови у 
2013 г. 

  
А 
 

 
ОСНОВНА  ПРАВА 

                  1.591.400,00 

416111 1. НОВЧАНА ПОМОЋ 100 170.000,00 

 
416211 

 
1.1 

ЗДРАВСТВ.ОСИГУРАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ 
НОВЧАНИХ ПОМ. 

60 49.320,00 

 
  416112 

 
2. 

ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И  
ЊЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА 

470 540.300,00 

 
416211 

 
2.1 

ЗДРАВСТВ. ОСИГУРАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ 
ДОДАТКА ЗА ПОМОЋ И ЊЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА 

40           32.880,00 

 
416311 

 
3. 

ПОДРШКА У ИЗЈЕДНАЧАВАЊУ МОГУЋНО-
СТИ ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА 

10           56.000,00 

416313 4. СМЈЕШТАЈ У УСТАНОВЕ 73 586.900,00 
 
416314 

 
5. 

ЗБРИЊАВАЊЕ У ХРАНИТЕЉСКУ 
ПОРОДИЦУ  

10 75.000,00 

416312 6. ПОМОЋ И ЊЕГА У КУЋИ 10 31.000,00 
416114 7. ЈЕДНОКРАТНЕ   НОВЧАНЕ  ПОМОЋИ 460 50.000,00 
  

Б 
 
ПРОШИРЕНА  ПРАВА 
 

  
121.900,00 

 
416319 

 
1. 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПОРОДИЦЕ  
У ТРОШКОВИМА ИЗДРЖАВ. КОРИСНИКА 

9 19.500,00 

 
416211 

 
2. 

ДОПРИНОСИ ЗА  ЗДРАВСТВЕНО ЗА  ЛИЦА   
КОЈА  НИСУ  
ОСТВАРИЛА ОСНОВНО ПРАВО 

100 82.800,00 

416311 3. ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА 4 3.600,00 
 
416118 

 
4. 

ИНТЕРВЕНТНИ ПАКЕТИ- 
-ПРЕХРАМБЕНО -ХИГИЈЕНСКИ 

- 4.000,00 

 
416119 

 
5. 

ОПРЕМАЊЕ   УЧЕНИКА 
ЗА ШКОЛУ 

- 10.000,00 

416119 6. НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИ - 2.000,00 
  

Ц 
 

 
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 

  
67.600,00 

 
421934 

 
1. 

ТРОШКОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЈЕНУ 
ПОТРЕБА И УСМЈЕРАВАЊЕ ДЈЕЦЕ И 
ОМЛАДИНЕ   СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

35                        5.000,00 

 
412934 

 
2. 

ТРОШКОВИ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
СПОСОБНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛНОГ СТА-
ЊА  ЛИЦА  У ПОСТУПКУ  ОСТВАРИВАЊA  
ПРАВА И УСЛУГА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

65 6.000,00 

415213 3. ПОМОЋ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - 3.000,00 
415212 4. СУФИНАНСИРАЊЕ СИГУРНЕ КУЋЕ - 6.600,00 
416118 5. ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ - 44.000,00 

416319 6. ОСТАЛИ ТРОШЛОВИ - 3.000,00 
                    УКУПНО : 1446                 1.780.900,00 
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ЗАХТЈЕВИ  ЗА  ДАВАЊЕ 
МОГУЋНОСТИ  КОРИШТЕЊА ФОНДА 

03-ФОНД ГРАНТОВА 
 

Током 2012.године Центар  је реализовао 
неколико пројеката који су финансирани 
донаторским средствима  или из буџета  
других институција као што су:  

1. „Кућа за нас“- за кућу Ливопољац 
Бојана и купатило за Плиснић 
Милана -Пројекaт подржан сре-
дствима Министарства здравља и 
социјалне заштите Републике Српске, 
локалне заједнице, НЛБ-Развојне 
Банке  и других донатора. 

2. „Кумбор 2012“-Пројекат финансиран 
средствима Јавног фонда за дјечију 
заштиту Републике Српске и Хипо 
Алпе - Адрие-Банк  д.д. Градишка. 

3. „Набавка контејнера за стамбено 
збрињавање“ - Пројекат финансиран 
средствима  Министарства здравља и 
социјалне заштите  Републике Српске 
(средства од игара на срећу). 

 
Наведене и сличне пројекте Центар је 

у партнерској  улози са донаторима  реали-
зовао  и претходних година. Обзиром на 
њихов значај  за кориснике, наставак истих  
или сличних пројеката се планира  и током 
2013. године. 

Број и врсту пројеката, циљне групе 
као и висину средстава није могуће пла-
нирати унутар општег - фонд 01, те се намеће 
потреба другачије процедуре коришћења тих 
средстава уколико буду обезбјеђена. 

У ту сврху потребно је одобрити 
коришћење потенцијалних донаторских сре-
дстава  преко посебног фонда - 03 –приходи 
грантова према сљедећој спецификацији: 

- 10.000,00 КМ  за набавку стамбених 
контејнера за кориснике, 

- 5.000,00 КМ  за побољшање 
стамбених услова  корисника према 
исказаној потреби, 

- 5.000,00 КМ  за подржавање 
пројектних активности и сл. 

- 15.000,00 КМ за помоћ дјеци без 
родитељског старања - донатор 
„Дјеца на дар“ - Бања Лука. 

На тај начин редовна буџетска 
средства намијењена социјалној заштити - 
конто 416000 не би била умањивана  (сада се 
иста умањују). Могућност коришћења фонда 
03 Центар није имао, те су сва намјенска 
донаторска средства ишла преко фонда 01.  

Преглед   пројеката и средстава  
приказани су у табели.  

 
            ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ  ФОНДА  03                 
                                          

 
Конто 

 
Опис 

Остварење 
у 2012.год 

 

 
План у 

2013. год 
  
 731210 

 Текући 
грантови од 
правних 
лица у 
земљи 

 
     
11.865.00 

 
          
35.000,00 

                                                                                                                             
 
             ПЛАНИРАНИ   РАСХОДИ  ФОНД   03  
 

            
     
416100    

 Текуће дознаке 
корисницима 
социј.заштите 
(штићеницима) 

 
     
500.00 

   
          
10.000,00 
    

 
     
416300 
 

За обезбјеђивање 
средстава за ли-
чне потребе дјеце 
без родитељског 
тарања 

 
- 

 
         
10.000,00 

 
 511100 

Издаци за изгра-
дњу и прибавља-
ње стамбених об-
јеката и јединица  

 
11.365.00 

    
15.000,00 

      УКУПНО 11.865.00 35.000,00    
 

Из напријед наведених чињеница 
(описа стања, процјене потреба као и броја 
корисника), може се закључити  да Програм 
социјалне заштите  за 2013. годину садржи  
довољно елемената на основу којих  ће 
Центар дјеловати и обављати своју основну 
функцију у локалној заједници и шире. 

Ово је само један сегмент  када је у 
питању улога и надлежност Центра, јер 
области  као што су дјечија заштита, 
породична заштита и старатељство, заштита 
жртава породичног насиља, поступање са 
дјецом  и малољетницима  у кривичном 
поступку  и сл.  одређени су другим актима и 
из других извора се финансирају, те се овом 
приликом  и не наводе.  
 

Овим Програмом тежиште се ставља  
на социјалну  заштиту, не занемарујући 
чињеницу  да су и остале надлежности  од 
веома великог друштвеног значаја.  
 
Број:01-022-27/13 
Датум:21.02.2013.године 
Г р а д и ш к а     
    ПРЕДСЈЕДНИК
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
          Радислав Дончић с.р. 
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На основу чланова 14. став 3.  и 11. 
Закона о социјалној заштити („Службени  
Гласник Републике Српске“, број: 37/12.), 
чланa 18. 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: 8/05,4/08, 
1/09,3/09 и 2/12), Скупштина општине Гради-
шка на сједници одржаној дана 21.02.2013. 
године  д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о проширеним правима из области 

социјалне заштите 
 
I 

Утврђују се проширена права из 
области социјалне заштите, и то: 
1. Суфинансирање породица у трошковима 

издржавања корисника, 
2. Допринос за здравствено осигурање лица 

која нису остварила основно право, 
3. Трошкови превоза ученика, 
4. Интервентни робни  пакети, 
5. Опремање ученика у школу, 
6. Новогодишњи пакети дјеци из посебно 

угрожених породица, 
 

II 
        Права у складу са овом Одлуком реали-
зују се у новчаним давањима, натури, услу-
гама и другим средствима која се пружају 
појединцу, члановима породице или породи-
ци у цјелини и које имају за циљ задовоља-
вање социјалних потреба, те спречавање и 
отклањања узрока настанка социјалних 
потреба. 
 

III 
        Услови за остваривање права из члана 1. 
ове Одлуке одређени Законом о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике 
Српске“ број:37/12), а у складу са чланом 56. 
истог Закона. 

 
IV 

Средства за провођење ове Одлуке 
обезбједиће  се из Буџета општине Градишка 
у складу са Програмом социјалне заштите за 
2013.годину. 

 
VI 

 За провођење ове Одлуке задужују се 
Одјељење за друштвене дјелатности, Одјеље-
ње за финансије и Центар за социјални рад 
Градишка. 
 
 

 
VII 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине  Градишка.“ , а примјењиваће се од 
01.01.2013.године. 
 
Број:01-022-28/13 
Датум:21.02.2013.године 
Г р а д и ш к а     
            ПРЕДСЈЕДНИК 
   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                             Радислав Дончић с.р. 
 
 
 

На основу члана 17. и 33. Статута 
општине Градишка  („Службени гласник 
општине Градишка“ број: 8/05, 4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), Скупштина општине Градишка 
на 4. редовној сједници одржаној 21.02.2013. 
године  д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма борачко-инвалидске 
заштите и заштите цивилних жртава рата 

за 2013. годину 
 

I  
 Усваја се Програм борачко-инвали-
дске заштите и заштите цивилних жртава 
рата за 2013. годину 
 

II 
 Програм из претходне тачке саставни 
је дио ове Одлуке. 
 

III 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гла-
снику општине Градишка“ 
 
Број:01-022-29/13 
Датум:21.02.2013.године 
Г р а д и ш к а   ПРЕДСЈЕДНИК
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Радислав Дончић с.р. 
 
 

П Р О Г Р А М 
борачко-инвалидске заштите и заштите 
цивилних жртава рата за 2013. годину 

 
 
I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 
Програм борачко-инвалидске заштите 

и заштите цивилних жртава рата на подручју 
општине Градишка за 2013. годину (у даљем 
тексту: Програм), као дио свеукупне заштите 
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ових категорија грађана са локалног нивоа, 
првенствено има за циљ да обухвати и оне 
облике допунске заштите који нису пропи-
сани одговарајућим прописима из ове обла-
сти, предвиди одговарајућа средства и одре-
ди динамику и носиоце активности у њиховој 
реализацији. 

Програм по својој природи, има 
претежно социјални карактер и реализује се 
кроз различите облике помоћи лицима из 
реда ових категорија и другим носиоцима 
борачко-инвалидске заштите, док је у прео-
сталом дијелу инвестициони и односи се на 
учешће општине у изградњи зграде колекти-
вног становања за стамбено збрињавање 
породица погинулих бораца и ратних војних 
инвалида одбрамбено-отаџбинског рата у 
оквиру републичког Програма потпуног 
стамбеног збрињавања породица погинулих 
бораца и  ратних војних инвалида у РС. За 
реализацију програмских активности у 
Буџету општине Градишка планирано је 
405.000,00 КМ. 

Програмом предвиђена средства 
користиће се за слиједеће намјене: 

-Помоћи корисницима и другим 
носиоцима борачко инвалидске заштите 
.....................................................365.000,00 КМ 

-Учешће општине у изградњи станова 
......................................................40.000,00 КМ 
 
II  ПОМОЋ КОРИСНИЦИМА И 
ДРУГИМ НОСИОЦИМА  БОРАЧКО-
ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 
 

Средства помоћи корисницима из 
реда борачких категорија и другим носио-
цима борачко-инвалидске заштите у износу 
од 365.000,00КМ користиће се за слиједеће 
намјене: 
 
1. Новчане помоћи    

На основу захтјева, најугроженијим 
лицима из реда борачких категорија и циви-
лних жртава рата може се одобрити једно-
кратна новчана помоћ, првенствено за: 

-лијечење, 
-партиципацију дијела трошкова при 

куповини лијекова ван одобрене листе, 
-набавку ортопедских помагала, 
-плаћање дијела трошкова становања, 
-школовање дјеце погинулих бораца 

одбрамбено-отаџбинског рата (набавка 
уџбеника, школског прибора и др.) 

-помоћ одређеним категоријама из 
реда учесника и бораца НОР-а и 

-остале потребе ових корисника. 
 

Код утврђивања основаности захтјева 
цијениће се првенствено: 

- статус подносиоца захтјева 
- укупна примања породице по свим 

основама, 
- број чланова породице неспособних 

за привређивање, 
- здравствена и старосна ситуација, 
- број дјеце на школовању, 
- стамбена ситуација, 
- препорука интересних организација 
- коришћење помоћи по истом основу 
код другог органа 
Одлуку о одобравању новчане помо-

ћи доноси начелник Одјељења за борачко-
инвалидлску заштиту ( у даљем тексту: наче-
лник одјељења) на приједлог комисије коју 
именује Начелник Општине од представника 
Борачке организације општине Градишка, 
Општинске организације породица погину-
лих и несталих бораца Градишка (у даљем 
тексту: интересне организације) и радника 
Одјељења.  

Начелник одјељења и комисија поче-
тком године утврђују оквирни план утрошка 
средстава за поједине облике помоћи. 

Помоћ по овом основу може се 
одобрити до 200,00 КМ, односно у изузетно 
тешким ситуацијама до 500,00КМ. 

За ове намјене утрошиће се 
120.000,00 КМ, а средства помоћи одобравају 
се у правилу мјесечно.                                                                                                

Дио предвиђених средстава за ове 
намјене може се у току године удружити са 
средствима интересних организација ради 
потпунијег задовољавања одређених потреба 
корисника из реда борачких категорија. 
Одлуку о удруживању средстава доноси 
Начелник општине, а посебним протоколом 
се одређују активности које ће се реали-
зовати кроз удружена средства, поступак и 
динамика одобравања средстава као и друга 
питања од интереса за учеснике. 
 
2. Надокнада дијела трошкова сахране 

Надокнада дијела трошкова сахране 
је једнократни новчани износ који се 
одобрава за случај смрти: 
 - ужег члана породице и родитеља 
погинулог борца, 
 - ратног војног инвалида од I до IV 
категорије. 

На образложен приједлог Борачке 
организације надокнада дијела трошкова 
сахране може се изузетно одобрити за случај 
смрти борца одбрамбено-отаџбинског рата, 
уколико нема чланова породице који би 
сносили трошкове сахране. 
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Ова надокнада одобрава се и у 

случају: 
 - сахране идентификованог несталог 
борца, 
 - сахране идентификоване нестале 
ЦЖР-а 
 - преношења посмртних остатака 
погинулог борца из другог мјеста на подручје 
општине Градишка. 

Одлуку о одобравању надокнаде 
доноси начелник одјељења. По овом основу 
надокнада износи 350,00КМ, а исплаћује се 
лицу (члану породице и др.) које је сносило 
трошкове сахране, односно Борачкој органи-
зацији или погребном предузећу за погребну 
опрему у случају сахране борца.  

За ове намјене утрошиће се 
10.000,00КМ. 
 
3. Помоћ у изградњи или одржавања  
спомен обиљежја 

Ова помоћ одобрава се носиоцу акти-
вности (Борачкој организацији, Мјесној заје-
дници и др.), приликом изградње новог или 
за одржавање односно санацију изграђеног 
спомен-обиљежја. 

Изузетно, на образложен приједлог 
интересних организација помоћ се може одо-
брити породици погинулог борца за нужну 
санацију изграђеног надгробног споменика 
уколико постоји оправдана опасност за њего-
во рушење, а породица није у могућности да 
сама у потпуности сноси трошкове санације. 

У зависности од предрачунске врије-
дности радова помоћ се за изградњу новог 
или одржавање већ постојећег спомен 
обиљежја погинулим борцима може одобри-
ти до 1.500,00 КМ, односно до 500,00 КМ за 
нужну санацију надгробног споменика поги-
нулом борцу.  

Одлуку о одобравању средстава 
доноси начелник одјељења. 

Начелник Општине може одобрити 
већи износ помоћи од предвиђеног, ако се са 
истом обезбјеђује потпуни завршетак радова 
на изградњи или санацији спомен-обиљежја. 

За ове намјене утрошиће се 
20.000,00 КМ. 
 
 4. Обиљежавање годишњица и 
помена 

У циљу адекватног обиљежаваања 
датума значајних за одбрамбено-отаџбински 
рат, предузеће се, према утврђеном календа-
ру, актаивности које ће се прије свега 
односити на полагање вијенаца на спомен 
обиљежја погинулим борцима тамо гдје су 
изграђена, односно полагање вијенаца на 

гробове погинулих бораца у оним мјесним  
заједницама гдје спомен-обиљежја још нису 
изграђена. 

Носилац ове активности у правилу је 
Борачка организација, а средства за покриће 
трошкова обиљежавања годишњица и 
помена одобрава начелник одјељења. 

За ову намјену утрошиће се 
10.000,00 КМ 
 
5. Помоћ у стамбеном збрињавању                                                                                                              

У 2013. години наставиће се са 
пружањем помоћи у стамбеном збрињавању 
породица погинулих бораца и ратних војних 
инвалида од I до IV категорије према 
Коначној листи приоритета.                                                                                        

Предвиђена средства могу се кори-
стити за градњу или адаптацију властитих 
стамбених објеката. Средства помоћи у пра-
вилу износе до 6.000,00КМ за градњу, одно-
сно до 3.000,00КМ за адаптацију стамбе-ног 
објекта. 

У оправданим случајевима помоћ се 
може одобрити и у већем износу од предви-
ђеног, ако је то потребно за коначно стамбе-
но збрињавање корисника.  
 
6.  Интервентна помоћ у стамбеном 
збрињавању     

Интервентна помоћ у стамбеном 
збрињавању намијењена је првенствено за 
рјешавање стамбених потреба осталих кате-
горија ратних војних инвалида (од пете до 
десете категорије) кад нису у могућности да 
властитим средствима финансирају доврше-
так изградње започетих стамбених објеката. 
Помоћ по овом основу може одобрити до 
2.000,00КМ, а у 2013. години наставиће се 
реализација одобрених помоћи по усвојеним  
захтјевима из претходне године. 

Нови захтјеви за стамбено збриња-
вање породица погинулих бораца и ратних 
војних инвалида могу се поднијети до 
31.03.2013. годне. 
 
 7. Помоћ у стамбеном збрињавању 
бораца 

Стамбена комисија, на образложене 
иницијатаиве Борачке организације, може 
пре-дложити Начелнику општине да одобри 
једнократне новчане помоћи лицима из реда 
угро-жених бораца Одбрамбено-отаџбинског 
рата у циљу њиховог трајног стамбеног 
збрињавања.  

За стамбено збрињавање породица 
погинулих бораца, ратних војних инвалида и 
бораца (тачке 5, 6 и 7) утрошиће се 
205.000,00КМ. 
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План утрошка средстава за поједине 

намјене уврђује Стамбена комисија на осно-
ву програмских елемената и укупног броја 
захтјева. 

Одлуку о одобравању помоћи, на при-
једлог комисије, доноси Начелник општине. 
 
III  УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ У ИЗГРАДЊИ 
СТАНОВА 
 

Према најавама, Влада РС ће и у 
2013. години наставити са Програмом 
потпуног стамбеног збрињаванја породица 
погинулих бораца и ратних војних инвалида 
у Републици Српској, а Општина Градишка, 
као подршка Програму, за ове намјене ће 
издвојити 40.000,00КМ. 
 
IV  ЗАВРШНИ ДИО 
 

Из програмских ставки видљиво је да 
ће се и у 2013. години највише средстава 
издвојити за стамбено збрињавање породица 

погинулих бораца, ратних војних инвалида и 
бораца. 

И у наредном периоду у приоритету 
ће се рјешавати корисници према степену 
стамбене угрожености поштујући Уредбу и 
Правилник о стамбеном збрињавању и Кона-
чну листу приоритета. 

За ове намјене од укупно Програмом 
предвиђених 405.000,00КМ, утрошиће се 
245.000,00КМ, што ће са средствима Репу-
блике допринијети побољшању стамбене 
збринутости ових категорија становништва.  

Такође, уколико то буде неопходно у 
току године могућа су  преусмјеравања 
програмских средстава по појединим 
ставкама помоћи, чиме би се елиминисала 
крутост програма и његово прилагођавање 
стварним потребама корисника. 

Правне акте и одлуку о прераспореду 
средстава са појединих ставки доносиће 
Начелник Општине. 
 

 
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД 

планираних, одобрених и реализованих средстава из прошле, тј. 2012. године. 
 

Врста помоћи                    Планирано         Одобрено           Реализовано    Проц. реал.  
- Једнократне помоћи      90.000,00 КМ      89.156,82 КМ        70.006,82 КМ     78,5 % 
- Трошкови сахране         10,000,00 КМ        9.800,00 КМ          9.800,00 КМ      100 % 
- Спомен обиљ. и одрж.  
  годишњица и помена     30.000,00 КМ      17.290,00 КМ        12.260,00 КМ       70 % 
- Помоћи у стамбеном 
   збрињавању                  170.000,00 КМ    170.000,00 КМ        27.800,00 КМ       16 %  
          УКУПНО                300.000,00 КМ    286.246,82 КМ      119.866,82 КМ       42 %  
 
 Из истог је видљиво да је од 
одобрених средстава реализовано 119.866,82 
КМ или 42 %, односно не реализовано 
166.380,00 КМ, чија реализација ће 
представљати додатно оптерећење за 
извршење програмских задатака у овој 
години. 

Не реализовани дио одобрених 
средстава по Програму Борачко-инвалидске 
заштите из 2012. године у износу од 
166.380,00 КМ, реализоваће се по приоритету 
у оквиру Програма борачко-инвалидске 
заштите за 2013. годину 

 
Број:01-022-29/13 
Датум:21.02.2013.године                                                                  
Г р а д и ш к а   ПРЕДСЈЕДНИК
      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
                               Радислав Дончић с.р. 
     
     
 

 
  
 
                                         

 На основу члана 10. Закона о заштити 
од пожара-пречишћен текст- („Службени 
гласник Републике Српске“ број 6/09) и 
чланова 17. и 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“ 
број: 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина 
општине Градишка на 4. редовној сједници 
одржаној 21.02.2013. године д о н и ј е л а   ј е  
 

О Д Л У К У 
о усвајању  Програм заштите од пожара у 

општини Градишка за 2013.годину 
 

I 
 Усваја се Програм заштите од пожара 
у општини Градишка за 2013. годину 
 

II 
 Програм из претходне тачке саставни 
је дио ове Одлуке 
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III 

 Ова Одлука  ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласни-
ку општине Градишка“ 
 
Број:01-022-30/13 
Датум:21.02.2013.године 
Г р а д и ш к а   ПРЕДСЈЕДНИК 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
        Радислав Дончић с.р. 
 
 

П Р О Г Р А М 
 

заштите од пожара у општини 
 Г р а д и ш к а за 2013.год 

 
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 гаше-
ња, те спасавање људи и материјалних доба-
ра угрожених пожаром. 
 Заштита од пожара организује се и 
спроводи у свим мјестима и на свим објекти-
ма који су изложени опасностима од изби-
јања 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 претхо-
дне године везани за интервенције на терену. 
 Послови на реализацији Програма су у 
оквиру Одјељења за Привреду и Професио-
налне 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 сусје-
дних општина Србац, Лакташи и Козарска 
Дубица. 
 Претпоставља се да општина Градишка 
тренутно броји ccа 67 000 становника, те је 
густина насељености највећа у градском по-
дручју са око 2000 становника по 1 km2, про-
сјечна 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.  
 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 спра-
тности 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 410 трафо-
станицa 20/10/0,4 kV, од којих је 342 
власништво електродистрибутивног предузе-
ћа а 68 власништво привредних субјеката, 
највише у индустријској зони града. Одржа-
вање трафостаница врши власник, а 
манипулације укључења и искључења објека-
та обавља електродистрибутивно предузеће. 
 Водови 20(10) kV нa ширем вaнгрa-
дском 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 ене-
ргије. Ван градске средине су већим дијелом 
урaђени нa дрвеним стубовимa сa ужетом 
AlFe, a мaњим дијелом нa бетонским стубо-
вимa сa AlFe ужетом, односно сaмоно-сивим 
кaбловским снопом СКС, гдје су проводници 
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 2,50%, надземне мреже урађене 
СКС-ом 10%, а надземне мреже урађене 
голим  AlFe проводницима је 87,50%. 
 На подручју општине постоји једна 
установа за предшколско васпитање, осам 
основних и три средње школе.  
 Остали значајнији објекти јавне намјене 
су: зграда Административне службе Oпшти-
не, Општа болница, Дом  здравља, Основни 
суд, Културни центар Градишка, стадион 
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Козара, аутобуска станица, тржница-бувљак, 
царински терминал и др. 
 
Табеларни приказ примарне заштите од 
пожара за 2010, 2011 и 2012 годину: 

 
 
  
  

Редни 
број 

Врсте пожара 2010.год. 2011.год. 2012.год. 

1. Пожар на стамбеном 
објекту, кућа 

12 16 6 

2. Димњак 15 25 33 
3. Помоћни објекат, штале 12 11 26 
4. Друмско превозно 

средство 
9 10 11 

5. Техничке интервенције 298 23 47 
6. Контејнер 8 25 15 
7. Шума 5 20 57 
8. Ниско раслиње 8 79 127 
9. Пећи, плинске 

боце,електроинсталације 
6 3 11 

10. Сењаци 2 2 2 
11. Депоније смећа 10 13 15 
12. Јавни и привредни објекти 6 5 1 

 УКУПНО: 391 232 351 
 
 Најчешћи узроци настанка пожара су: 
намјерна паљевина, нехат и непажња,  неи-
справне електроинсталације и самоупала 
димњака. Такође, не проводи се у складу са 
законском регулативом прописана едукација 
запослених, што представља један од узрока 
настанка пожара у привредним објектима. 
 У пожарима у 2012.год. једно лице је 
смртно страдало од последица тровања на 
пожару који је изазван људском непажњом 
дана 21.03.2012.год. у реону Средње Јурко-
вице. 
 
 На основу претходно наведених еле-
мената 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 зрака 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 шу-
мске управе. 
 
 5. У случају избијања пожара преду-
зећа и друга правна лица, дужни су о пожару 
одмах најбржим путем обавестити најближу 
ватрогасну јединицу или полицијску 
станицу. 
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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 
одговарајућег шумског реда). 
 
 Перманентно радити на спровођењу 
општинске Одлуке о мјерама заштите од 
пожара број: 01-022-141/12 од 19.06.2012.год. 
(носиоци активности Професионална 
ватрогасна јединица Градишка, Комунална 
полиција општине Градишка, инспекцијске 
службе шумарства и заштите животне 
средине и мјесне заједнице у сарадњи са 
службом цивилне заштите). 
 
 До 15.03.2013.год. зановити годишњи 
План оперативног провођења заштите од 
пожара на шумским комплексима у којем се 
прецизирају капацитети укључени у процес 
осматрања и обавјештавања, процедуре оба-
вјештавања и узбуњувања,  као и процедуре 
ангажовања потребних снага за стављање 
под контролу и гашење пожара, (носиоци 
активности су  Професионална ватрогасна 
јединица Градишка, ШГ „Градишка“ и 
општински штаб цивилне заштите). 
 
 До 15.03.2013.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, ( 
носиоци активности су  Професионална 
ватрогасна јединица Градишка, предузећа 
која су највећи корисници пољопривредног 
земљишта 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, вла-
сници истих. Ова акција ће се организовати 
од стране наведених субјеката у сарадњи са 
Одјељењем за стамбено-комуналне послове, 
комуналном полицијом, комуналним преду-
зећем ''Градска чистоћа'' д.о.о., (једном 
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.  Обезбједити доследну примјену 

Одлуке о комуналном реду, а посебно у дјелу 
који се односи на контролу одлагалишта 
комуналног отпада  и забрану формирања 
дивљих депонија, паљења истих те изазивања 
опасности од пожара, (носилац активности 
комунална полиција). 

 
3. За заинтересоване заједнице ета-

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

 
4. У стамбеним објектима вршити 

допуну и набавку опреме за почетно гашење 
(пп апарати и унутрашњи хидранти, носиоци 
активности органи управљања у Заједницама 
етажних власника). 

 
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 специјалног ватрогасног 
возила а ради се о значајној инвестицији (cca 
1.200.000 КМ ), потребно је приступити пла-
нирању финансијске конструкције за набавку        
возила аутољестве, (носилац активности 
начелник општине и Професионална ватрога-
сна јединица Градишка). 

 
6. У регулационим плановима прили-

ком планирања даље изградње, омогућити 
прилаз јавним, пословним и привредним 
објектима са најмање двије стране, а по могу-
ћности обезбједити кружни ток саобраћаја, 
(носилац активности Одјељење за стамбено-
комуналне послове општине Градишка). 

 
7. Обезбједити означавање назива 

улица са таблама на којима су нови називи 
улица, као и извршити нумерацију истих, 
(носилац активности Одјељење за стамбено-
комуналне послове општине Градишка). 
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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 ватро-
гасне јединице Градишка у вези реализа-
ције 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, Запи-
сник 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 обје-
ктима осим хотела и мотела, трговачким 
објектима, осим робних кућа и суперма-
ркета и трговачких објеката површине 
преко 150 м2, те пословницама предузећа 
чије је сједиште ван општине Градишка. 
Контрола мјера заштите од пожара у 
наведеним објектима  вршиће се перма-
нентно у  2013. године а Записник о 
извршеној контроли мјера заштите од 
пожара се доставља Инспекторату. 
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 еле-ктроормара и слично. 

 
      3.Контрола функционалности и исправно-
сти водозахвата и уличних    хидраната. 
      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 73. Закона о заштити од пожара 
(„Службени гласник РС“,  број 71/12), 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. 

 
5. Програм опремања Професионалне 
ватрогасне јединице Градишка 
 

5.1. Извјештај о Програму опремања 
Професионалне ватрогасне  јединице 
Градишка за 2012.год. 

 
У текућој години су реализирана је 

набавка опреме према Плану заштите од 
пожара за општину Градишка према Одлуци 
скупштине општине број: 01-022-41/07 од 
13.03.2007.год. поглавље 8.6.1. став 1. и то: 
- вертикална мобилна ватрогасна спусница 

дужине 30 m са комплетом за   
  постављање на различите врсте отвора – 1 

комплет; 
- апарати за гашење почетног пожара - 20 

ком; 
- акумулаторске батерије за осветљавање  – 2 

ком; 
- ватрогасне цијеви syntex Ø 52/15 – 10  ком; 
- напртњача V25 – 20 ком; 
 

       Ватрогасна опрема је узета из сре-
дстава прикупљених за техничко опремање     
према члану 81. став 2. тачка а. Закона 
озаштити од пожара („Службени гласник РС“, 
број 71/12), а укупна вриједност набављене 
техничке опреме  износи 61.355,75 КМ. 
 

5.2.Програм за опремање Професио-
налне ватрогасне јединице Градишка за 2013. 
годину 

 
Програм опремања ће се састојати у 

набавци преосталих средстава и ватрогасне 
опреме у свему према усвојеном Плану 
заштите од пожара за општину Градишка 
према Одлуци скупштине општине број: 01-
022-41/07 од 13.03.2007.год. поглавље 8.6.1. 
став 1. 
  Средства за реализацију наведеног 
програма ће се обезбједити путем средстава  
дозначених на рачун ВС РС  на основу члана 
81. став 2. тачка а. Закона о заштити од 
пожара („Службени гласник РС“, 71/12). 
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6. Програм стручног усавршавања и 
оспособљавања запослених у Професиона-
лној  ватрогасној јединици Градишка 

 
Програм стручног оспособљавања и 

усавршавања Професионалних ватрогасаца у 
2013.год. спроводи се на основу сагласности 
од стране Министарства у сједишту на 
достављени програм од стране ПВЈ Гради-
шка а на основу члана 46. Закона о заштити 
од пожара („Службени гласник РС“, 71/12). 

 
7. Програм осталих активности – пропа-
гандна активност 
 
            Путем електронских и штампаних ме-
дија обављати редовно информисање о акти-
вностима Професионалне ватрогасне једини-
це Градишка, превентивно преко медија упо-
зоравати грађане на могуће опасности, наро-
чито у периодима када су изразито повољни 
услови за настанак пожара, (поготово пожара 
на отвореном простору). 
 Обављати редовно постављање плаката 
са упозорењима у вези заштите шума и усје-
ва, као и постављање плаката у свим заједни-
цама за колективно становање и установама о 
начину поступања у случају пожара. 
 Носиоци ове активности су предузећа 
која су у оквиру своје дјелатности задужена 
за спровођење мјера заштите од пожара  за 
шуме и пољопривредне површине, као и ПВЈ 
Градишка која ће своје активности  финанси-
рати из редовних средстава за рад која су 
намјењена за пропагандну дјелатност. 
 Вршити едукацију дјеце по основним 
школама према програму на који сагласност 
даје Министарство просвете и културе 
Републике Српске. 
 
Број:01-022-30/13 
Датум:21.02.2013.године 
Г р а д и ш к а   ПРЕДСЈЕДНИК 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
          Радислав Дончић с.р. 
 
  
   

На основу члана 17. и 33. Статута 
општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка" број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 
и 2/12), Скупштина општине Градишка на 4. 
редовној сједници одржаној 21.02.2013. 
године, д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма подршке развоја 

пољопривреде за 2013. годину 

 
I 

Усваја се Програм подршке развоја 
пољопривреде за 2013. годину 
 

II 
Програм из предходне тачке саставни 

је дио ове Одлуке 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном до-

ношења , а објавиће се у "Службеном гласни-
ку општине Градишка". 
 
Број:01-022-31/13 
Датум:21.02.2013.године 
Градишка                           ПРЕДСЈДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                    Радислав Дончић с.р. 
 
  

     
 На основу члана 30. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 101/04, 42/05, 
118/05) и члана 17.  Статута општине Град-
ишка (“Службени гласник општине Гради-
шка”, број 85/05, 04/08, 01/09 и 03/09), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 21.02. 2013. године, д о н о с и  
 

П Р О Г Р А М 
 
ПОДРШКЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ  

ЗА  2013. ГОДИНУ 
 

УВОД 
 

 Стабилан раст и развој пољопривредне 
производње захтјева одговарајућу матери-
јално финансијску подршку. Имајући у 
виду Стратегију развоја пољопривреде 
Републике Српске до 2015. године и 
Стратегију развоја општине Градишка, 
предвиђено је усмјеравање производне 
структуре у правцу развоја сточарства, 
воћарства, ратарства и повртарства. 
Програмом подршке развоја пољопри-
вреде општине Градишка за 2013. годину, 
предвиђено је  да средства буду усмјерена 
физичким лицима и другим субјектима (у 
даљем тексту корисници), који имају 
засновану или ће засновати пољопривре-
дну производњу током 2013. године. 

   Усвајањем буџета општине Градишка 
за 2013. годину предвиђена средства за подр-
шку развоја пољопривреде износе 300.000,00 
КМ.  Наведена  средства пласираће се за : 
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1. депозите пољопривредних кредита - 

подршку пољопривредне производње у 
области сточарства,воћарства, ратарства,  

повртарства,  виноградарства, набавка 
пољопривредне механизације, те остале 
инвестиције у  пољопривреди 
............................................... 100.000,00 КМ 

2. анализу плодности пољопривредног 
земљишта... .............................3.000,00 КМ 

3. накнаду штета на пољопривредним 
усјевима, насталих услијед дејства 
елементарних непогода и осталих штета 
код пољопривредних газдинстава 
(интервентно дјеловање)......12.000,00 КМ  

4. једнократне помоћи у случају угинућа 
домаћих животиња...............10.000,00 КМ 

5. рад пољoривредних удружења 
................................................25.000,00 КМ 

6. трошкови одржавања манифестације 
дани поврћа “Лијевче 2013”..6.000,00 КМ 

7. трошкови  одржавања регионалне 
сточарске изложбе ...............12.000,00 КМ 

8. трошкови одржавање манифестације 
дани воћа “Поткозарје 2013”10.000,00 КМ 

9. организовање стручних едукација, 
стручних екскурзија, посјета пољо-
привредним сајмовима и др, а све у циљу 
едукације пољопривредних произвођача 
..................................................8.000,00 КМ 

10. остало (у случају непредвиђених 
трошкова )  .............................9.000,00 КМ 

11. подршка одржавања манифестације 
“Коњичке игре 2013”..............5.000,00 КМ 

12. подршка капиталним инвестицијама и 
побољшање конкурентности пољопри-
вредне производње:  

 - сточарство (регистровани узгајивачи  
       квалитетно приплодних животиња)  
       ................................................40.000,00 КМ 
 -воћарство (засади нових воћњака)   
      .................................................30.000,00 КМ 
 - повртларство (подизање нових 
        пластеника)..........................30.000,00 КМ 
       
ОПШТИ УСЛОВИ 

 
Након усвајања Програма подршке 

развоја пољопривреде за 2013. годину, Одје-
љење за привреду ће путем средстава јавног 
информисања обавијестити пољопривредне 
произвођаче о начину остваривања и врсти 
подстицаја.   

Право на додјелу средстава из овог 
програма, остварују сви корисници, који  
испуне опште услове из Програма подршке 
развоја пољопривредне производње. Под 
општим условима подразумијева се да 
корисници имају засновану или ће засновати 

пољопривредну производњу, односно својим 
дјеловањем доприносе развоју пољопривреде 
на подручју општине Градишка. 
  Захтјев за остваривање права на кре-
дитна средства и друге видове подршке 
подноси се  у шалтер сали Административне 
службе Општине Градишка  (шалтер бр. 6). 
Уз захтјев  се прилаже сљедећа документа-
ција: 
1. потврда из АПИФ-а о регистрацији    
     пољопривредног газдинства 
2. кућна листа (уколико подносилац захтјева   
     није носилац пољопривредног газдинства) 
3. копија личне карте подносиоца  захтјева 
4. копија жиро или трансакционог рачуна 

 
Износ новчаних средстава из овог 

програма је ограничен.  
Испуњеност општих услова, утврђује 

Комисија, именована од стране Начелника 
Општине.  

  Када је ријеч о кредитним сре-
дствима, Комисија ће увидом у поднесене 
захтјеве и приложену документацију сачинити 
записник и листу кандидата који испуњавају 
услове за додјелу кредитних средстава. Листу 
кандидата доставља банци, као приједлог за 
остваривање права на кредитна средства. 

Банка утврђује кредитну способност 
предложених кандидата, те у складу са своји-
м критеријумима одобрава кредит. За све 
одобрене кредите до 5.000,00 КМ  и роком 
отплате до 12 мјесеци, општина ће финанси-
рати камату у цијелости. 

Предметна Комисија, одлучиваће и о 
свим другим захтјевима, које поднесу кори-
сници, а  везани су за наведене ставке из 
Програма. 

Контролу утрошка одобрених сре-
дстава континуирано ће вршити Одјељење за 
привреду. 
         Средства по основу отплаћених креди-
та,  усмјераваће се на посебан рачун и служи-
ће у сврху стварања револвинг фонда за 
даљње подстицање пољо-привредне произво-
дње . 
           Начелик општине Градишка ће након 
усвајања овог програма донијети Правилник 
о начину коришћења средстава.  
 
Број:01-022-31/13                                         
Датум:21.02.2013.године                                                                
Градишка  
                                        ПРЕДСЈДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                    Радислав Дончић с.р. 
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На основу члана 17. и 33. Статута 
општине Градишка ("Службени гласник 
општине Градишка" број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 
и 2/12), Скупштина општине Градишка на 30. 
редовној сједници одржаној 21.02.2013. 
године, д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма подршке  

предузетништва за 2013. годину 
 

I 
Усваја се Програм подршке предузе-

тништва за 2013. годину 
 

II 
Програм из предходне тачке саставни 

је дио ове Одлуке 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном до-

ношења , а објавиће се у "Службеном гласни-
ку општине Градишка". 
 
Број:01-022-32/13 
Датум:21.02.2013.године 
Г р а д и ш к а                ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                    Радислав Дончић с.р. 
 
 

На основу члана 30. Закона о лока-
лној самоправи (''Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и 
члана 17. Статута Општине Градишка 
(''Службени гласник општине Градишка“, 
број 08/05, 04/08, 01/09, 03/09 и 2/112) и 
Одлуке о усвојеном Буџету општине Гради-
шка за 2013.годину (“Службени гласник  
општине Градишка” број 01/13), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаноj 
21.02.2013. године, д о н о с и 
 

П Р О Г Р А М 
  

ПОДРШКЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ЗА 
2013.ГОДИНУ 

  
 1. УВОД 
 
 У сврху подршке приватној иниција-
тиви и предузетништву, као основе привре-
дног развоја, доноси се Програм подршке 
предузетништва за 2013.годину (у даљњем 
тексту: Програм), а Буџетом општине Гради-
шка за 2013.годину предвиђена су средства у 
износу од 100.000,00 КМ.  

 
   
Циљ програма: 

-развој предузетништва, кроз обезбје-
ђење новчаних средстава за покретање 
бизниса, 

-смањење незапослености на подру-
чју општине Градишка, 

-побољшање пословања  и  даљи 
развој, 

-подршка увођењу системе квалитета, 
а тиме и повећању конкурентности  произво-
дних капацитета. 
           -повећане производне и извозне орје-
нтације предузетника са подручја  општине 
Градишка. 
 
 Наведена средства ће бити  
реализована кроз сљедеће пројекте: 
 

1. Подстицај 
самозапошљавању.........40.000,00 КМ 

2. Подстицај послодавцима за отварање 
нових радних мјеста......40.000,00 КМ 

3. Подстицај за подршку увођења 
система квалитета код предузетника 
(физичких и правних лица) 
.........................................15.000,00 КМ    

4. Подстицај иноваторства..5.000,00 КМ 
 
 2. ОПШТИ УСЛОВИ 
    
  Након усвајања Програма подршке 
предузетништва за 2013. годину, Одјељење 
за привреду ће путем средстава јавног 
информисања и Јавним позивом обави-
јестити предузетнике о врсти подстицаја и 
начину остваривања.     
  Право пријаве на коришћење сре-
дства из Програма подршке предузетништу 
за 2013. годину имају физичка и правна лица 
која испуне опште услове из Програма. 
Средства су бесповратна, а износ средстава 
предвиђених овим програмом је ограничен. 
  Захтјев за остваривање средстава 
подршке предузетништву подноси се у 
шалтер сали Административне службе 
Општина Градишка (шалтер број 7), на коме 
ће подносилац захтјева попунити потребан 
образац, те приложити документацију у 
зависности од Пројекта за који се пријављује: 
 
1. Подстицај самозапошљавања у општи-
ни Градишка: 
 

-Пријава за додјелу подстицајних 
средстава за самозапошљавање, 

-Рјешење о регистрацији предузе-
тника или предузећа,  
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-Увјерење о незапослености (Завод за 

запошљавање РС – Биро Градишка), 
-Потврду о регистрацији пореског 

обвезника у Пореској управи (ЈИБ), 
-Бизнис план (према припре-мљеном 

обрасцу Одјељења). 
 

2.Подстицај послодавцима за отва-
рање нових радних мјеста: 

 
 - Пријава послодавца за додјелу 
подстицајних средстава за отварање нових 
мјеста, 
 - Рјешење о оснивању правног лица 
или предузетника, 
 - Потврду о регистрацији пореског 
обвезника у Пореској управи (ЈИБ), 
 - План запошљавања, 
 - Потврда о ликвидности корисника 
средстава (потврда банке), 
 - Копија овјереног биланса стања и 
биланса успјеха по Завршном рачуну за 2012. 
годину (уколико су у обавези подносити 
завршни рачун по Закону),  
 - Пореско увјерење о измиреним 
обавезама по основу јавних прихода, 
 - Увјерење о незапослености за лица 
која се намеравају запослити (Завод за 
запошљавање РС – Биро Градишка). 
 
 3.Подстицај за подршку увођења 
система квалитета код предузетника: 
 
 - Пријава за додјелу подстицајних 
средстава за улагање у увођења система 
квали-тета, 
 -  Рјешење о оснивању правног лица 
или предузетника, 
 -  Потврду о регистрацији пореског 
обвезника у Пореској управи (ЈИБ), 
           -  Потврда о ликвидности корисника 
средстава (потврда банке), 
 - Копија овјереног биланса стања и 
биланса успјеха по Завршном рачуну за  
2012. годину (уколико су у обавези подно-
сити завршни рачун по Закону),  

- Пореско увјерење о измиреним 
обавезама по основу јавних прихода. 
 

4.Подстицај иноваторства 
-пријава за додјелу подстицајних 

средстава за иноваторство 
-комисијско бодовање иноваторских 

пројеката са пратећом документацијом 
 

 Испуњеност општих услова утврђује 
Комисија, именована од стране Начелника 
Општине. Комисија ће по утврђеном 
чињеничном стању сачини записник из кога 
мора бити видљиво да су испуњени потребни 

услови за додјелу средстава. Одлуку о додје-
ли подстицајних средстава доноси Начелник 
Општине на приједлог Комисије.  
 Контролу утрошка одобрених сре-
дстава вршиће Одјељење за привреду. 
 Начелник општине Градишка ће на-
кон усвајања овог програма донијети Прави-
лник о начину коришћења средстава. 
 
Број:01-022-32/13 
Датум:21.02.2013.године 
Г р а д и ш к а                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                    Радислав Дончић с.р. 
 
 
 
 

На основу члана 30. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 101/04, 42/05, и 
118/05), члана 89. став 3. и 4. Закона о шума-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 75/08) и члана 17. и 33 . Статута општи-
не Градишка (“Службени гласник општине 
Градишка”, број:85/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) 
Скупштина општине Градишка на 4. редо-
вној сједници одржаној 21.02.2013. године, д 
о н и ј е л а је 
 

О Д Л У К У  
 

о усвајању Програма утрошка средстава 
од накнада за продате шумске дрвне 

сортименте у 2013. години 
 

I 
Усваја се Програм утрошка средстава 

од накнада за продате шумске дрвне 
сортименте у 2013. години. 
 

II 
Програм из претходне тачке саставни 

је дио ове Одлуке. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном до-

ношења и објавит ће се у ,,Службеном гла-
снику општине Градишка”, а примјењиваће 
се од 01.01.2013. године. 
 
 
Број:01-022-33/13 
Датум:21.02.2013.године 
Г р а д и ш к а                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                    Радислав Дончић с.р. 
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На основу члана 30. Закона о лока-
лној самоуправи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број: 101/04, 42/05, и 118/05), 
члана 89. став 3. и 4. Закона о шумама (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број: 
75/08) и члана 17. и 33. Статута општине Гра-
дишка (“Службени гласник општине Гради-
шка”, број:85/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12 ) Ску-
пштина општине Градишка на 4. редовној 
сједници одржаној 21.02.2013. године, д о н о 
с и  

 
П Р О Г Р А М 

 
утрошка средстава од накнада за продате 
шумске дрвне сортименте у 2013. години 

 
Члан 1. 

Корисник шума и шумског земљишта 
у својини Републике Српске дужан је да 
плаћа надокнаду у износу од 10 % финанси-
јских средстава, остварених продајом 
шумских дрвних сортимената која потичу са 
подручја општине, утврђених по цијенама 
франко утоварено на камионском путу за 
одређену календарску годину. 
 

Члан 2. 
Накнада из члана 1. уплаћује се на 

рачун јавних прихода општине, а може се 
трошити за развој неразвијених дијелова 
општине. 
 

Члан 3. 
Буџетом Општине Градишка за 2013. 

годину планирано је да се остваре приходи 
по основу накнада из члана 1. у износу од 
500000,00 КМ. 
 

Члан 4. 
Средства из претходног члана ће се 

утрошити за развој неразвијених дијелова 
општине и то за: 
 -Одржавање локалних путева у 
мјесним заједницама кроз које се врши тра-
нспорт  дрвних сортимената, 
 -Асфалтирање локалних путева, 
 Изградња јавне расвјете на лока-
лним путевима, 
 -Одржавање мостова на локалним 
путевима, 
 -Реконструкција сеоских домова 
културе, 
 -Финансирање пројеката комуна-
лне инфраструктуре у мјесним заједницама. 

 
 
 

Члан 5. 
Надзор над уплатом средстава из 

члана 2. овог Програма врши Одјељење за 
финансије. 
 

Члан 6. 
Контролу утрошка средстава кроз 

реализацију наведених пројеката врши Одје-
љење за урбанизам и стамбено-комуналне 
послове.  
 

Члан 7. 
Овај Програм ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ,,Службеном гла-
снику општине Градишка”, а примјењиваће 
се од 01.01.2013. године. 
 
Број:01-022-33/13 
Датум:21.02.2013.године 
Г р а д и ш к а                ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                   Радислав Дончић с.р. 
 
 
 

На основу члана 17.тачка “ђ” и члана  
33 . Статута општине Градишка (“Службени 
гласник општине Градишка”, број:85/05, 
4/08, 1/09, 3/09 и 2/12) Скупштина општине 
Градишка на 4. редовној сједници одржаној 
21.02.2013. године, д о н и ј е л а је 
 

О Д Л У К У  
 

о усвајању Годишњег   плана 
финансирања у области културе 

 за 2013. годину 
 
I 

Усваја се Годишњег   плана финансирања 
у области културе за 2013. годину 
 

II 
План из претходне тачке саставни је 

дио ове Одлуке. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном до-

ношења,а  објавиће се у ,,Службеном гласни-
ку општине Градишка”,  
 
Број:01-022-34/13 
Датум:21.02.2013.године 
Г р а д и ш к а                ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                 Радислав Дончић с.р. 
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ГОДИШЊИ  ПЛАН 
 

финансирања у области културе 
 за 2013. годину 

 
На нивоу БиХ и Републике Српске није 

донесен цјеловити закон у области културе, 
па финансирање у области културе није 
системски ријешено. У циљу остваривања 
општег интереса општине Градишка у обла-
сти културе у Буџету Општине планирају се 
и намјенски обезбјеђују финансијска сре- 

 

 
дства за ту област. Планирана средства за 

суфинансирање ове области за 2013. годину 
износе 200.000 КМ (ставка „Текући грантови 
културним организацијама и дјелатностима).  

 
Ради остварења општег интереса Општи-

не у свим подручјима у области културе, 
планирани износ средстава у ставци „Текући 
грантови културним организацијама и 
дјелатностима“ намјенски се распоређује 
према сљедећим основним критеријима: 

 

Ред. 
бр. Намјена средстава 

% од укупно 
планираних 

средстава 

Износ у КМ 
(годишње) 

1. Културне организације  72,50   145.000 
 

2. 
 
Културне манифестације и дјелатности 

  
15,00 

 
30.000 

3. 
 
Остале значајне културне манифестације и 
дјелатности за Општину  

 12,50 25.000 

Укупно: 100 % 200.000 
 

Планирана финансијска средства намје-
њена за културне организације, манифеста-
ције и дјелатности распоредиће се корисни-
цима према Прегледу расподјеле фина-
нсијских средстава за културу у 2013. годи-
ни, а који доноси Начелник општине.  

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
           Средства планирана у Буџету Општине 
за финансирање културе у 2013. години, ради 
остварења општег интереса наше општине у 
овој области, према основним критеријима и 
намјени, усмјеравају се на  3 (три) подручја и 
то: 

 
1. ФИНАНСИРАЊЕ КУЛТУРНИХ 

ОРГАНИЗЦИЈА 
 

Планирана средства за финансирање 
културних организација, намјенски се обе-
збјеђују за редован рад и културне активно-
сти организација које раде и наступају на 
подручју наше општине, Републике Српске и 
БиХ. Овим планом, предвиђено је финанси-
рање 20 организација у области културе: 

1. КУД „Коловит“ Градишка,  
2. КУД „Козара“ Горњи Подградци,  
3. КУД „Дукати“ Брезик Ламинци,  
4. КУД „Мирково коло“ Врбашка, 
5. КУД „Бехар“ Дубраве, 
6. КУД „Петар Кочић“ Нова Топола, 
7. КУД Удружења Рома (секција), 

Градишка (Дубраве), 

 
 

8. КУД „Тринаест скојевки“ Грбавци, 
9. КУД „Рогољи“ Рогољи, 
10. КУД „Але Обић“ Градишка 

(Липовача),  
11. КУД „Поткозарје“ Машићи,  
12. УГ „Град позориште“, Градишка,  
13. Позориште младих „Анастасја“ 

Градишка,  
14. Српско просвјетно и културно 

друштво „Просвјета“ Градишка,  
15. Удружење за развој културе 

„Скомрах“ Градишка,  
16. Подружница књижевника РС, 

Градишка,  
17. Друштво књижевника, Градишка,  
18. Фондација Вукове задужбине, 

Градишка,  
19. Плесни студио „Dance step" 

Градишка и 
20. Удружење ликовних умјетника 

општине Градишка, Градишка.  
 

Општинске јавне установе у области ку-
лтуре (Културни центар, Завичајни музеј и 
Народна библиотека) финасирају се као 
директни буџетски корисници. 

Вредновање организација извршиће се на 
основу њихових извјештаја за 2012. годину и 
годишњих планова рада за 2013. годину. 

Остале културне организације или поје-
динци биће суфинансирани уколико током 
године организују значaјне културне манифе-
стације и дјелатности или друге дјелатности.   
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2. ФИНАНСИРАЊЕ КУЛТУРНИХ 

МАНИФЕСТАЦИЈА И ДЈЕЛАТНОСТИ  
      

Остварајући општи интерес у области ку-
лтуре, планирају се средства за финансирање 
културних манифестација и дјелатности  зна-
чајних за Општину Градишка и РС, као што 
су:  
- Издавање Градишког зборника, Градишка 
- Међународни фестивал фолклора, 

Градишка 
- Ликовна колонија, Градишка 
- Литерарни конкурс „Идеш ли, роде“, 

Романовци 
- Књижевни сусрети на Козари, Приједор-

Мраковица 
- Позоришни сусрети „Градишка 2013”, 

Градишка 
- Поткозарско посијело, Горњи Подградци 
- Петровдански сабор фолклора, Брезик 

Ламинци 
- Смотра фоллора „Духови 2013“ Врбашка 
- Илинданске свечаности, Турјак 
- Смотра ојкача „Да се обичаји не забораве“, 

Грбавци 
- Књижевна манифестација „Јабуке и 

књиге“, Јабланица 
- Међународна мото манифестација 

„Градишка 2013”, Бок Јанковац-Градишка 
- Дани Гаибије, Градишка и 
- Дјечије Павловданске игре, Нова Орубица 

 
3.ФИНАНСИРАЊЕ ОСТАЛИХ ЗНА- 
  ЧАЈНИХ КУЛТУРНИХ МАНИФЕ-  
   СТАЦИЈА И ДЈЕЛАТНОСТИ 

 
У току 2013. године суфинансираће се и 

друге значајне манифестације и дјелатности 
- Промоције и куповине књига 
- Позоришне представе 
- Семинари 
- Изложбе 
- Концерти 
- Академије 
- ТВ серије 
- Филмови и др. 

 
Финансијска средства одобравају се и 

дозначавају културним организацијама и 
другим организаторима значајних манифе-
стација на њихове жиро рачуне, у виду помо-
ћи и учешћа Општине у организовању истих. 
 
Број:01-022-34/13 
Датум:21.02.2013.године 
Г р а д и ш к а                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                    Радислав Дончић с.р. 

 
На основу члана 19.став 1. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ број 68/07 и 109/12) и 
члана 109. алинеја 2. Пословника о раду 
Скупштине општине Градишка-пречишћен 
текст („Службени гласник општине 
Градишка“ број 6/10), Скупштина општине 
Градишка на 4. редовној сједници одржаној 
21.02.2013. године д о н и ј е л а   ј е  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

о давању сагласности на Програм рада 
ЈУ „Културни центар“  Градишка за 

2013.годину 
 
I 
 

 Даје се сагласност на Програм рада 
ЈУ „Културни центар“  Градишка за 2013. 
годину 
 

II 
 

 Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“ 
 
 
Број:01-022-35/13 
Датум:21.02.2013.године 
Г р а д и ш к а              ПРЕДСЈЕДНИК 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Радислав Дончић с.р. 
 
 
 

На основу члана 19.став 1. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ број 68/07 и 109/12) и 
члана 109. алинеја 2. Пословника о раду 
Скупштине општине Градишка-пречишћен 
текст („Службени гласник општине 
Градишка“ број 6/10), Скупштина општине 
Градишка на 4. редовној сједници одржаној 
21.02.2013. године д о н и ј е л а   ј е  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

о давању сагласности на Програм рада 
ЈУ „Завичајни музеј“  Градишка за 

2013.годину 
 

I 
 Даје се сагласност на Програм рада 
ЈУ „Завичајни музеј“  Градишка за 2013. 
годину 
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II 

 Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“ 
 
Број:01-022-36/13 
Датум:21.02.2013.године 
Г р а д и ш к а   ПРЕДСЈЕДНИК 
    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
          Радислав Дончић с.р. 
 
 

На основу члана 19.став 1. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ број 68/07 и 109/12) и 
члана 109. алинеја 2. Пословника о раду Ску-
пштине општине Градишка-пречишћен текст 
(„Службени гласник општине Градишка“ 
број 6/10), Скупштина општине Градишка на 
4. редовној сједници одржаној 21.02.2013. 
године д о н и ј е л а   ј е  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

о давању сагласности на Програм рада 
ЈУ „Народна библиотека“  Градишка за 

2013.годину 
 

I 
 

 Даје се сагласност на Програм рада 
ЈУ „Народна библиотека“  Градишка за 2013. 
годину 
 

II 
 

 Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гла-
снику општине Градишка“ 
 
 
Број:01-022-37/13 
Датум:21.02.2013.године 
Г р а д и ш к а                

 ПРЕДСЈЕДНИК 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Радислав Дончић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 6. Закона о комуна-
лним дјелатностима („Сл. гласник РС” број  
124/11) и чланова 17. и 33. Статута Општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка'',број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 21.02. 2013. године, доноси 

 
О Д Л У К У  

 
О КОМУНАЛНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА  

 
 

Члан 1. 
(1)Овом одлуком  одређују се кому-

налне дјелатности и уређују општи услови и 
начин њиховог обављања на територији 
општине Градишка 

(2) Обављање комуналних дјелатно-
сти, у складу са законом и овом одлуком  у 
оквиру својих надлежности, обезбјеђује 
општина  

 

Члан 2.  
(1) Комуналне дјелатности на 

територији општине Градишка су: 
а) производња и испорука воде,  
б) пречишћавање и одвођење 

отпадних вода,  
в) производња и испорука топлотне 

енергије,  
г) збрињавање отпада из стамбених и 

пословних простора,  
д) управљање јавним просторима за 

паркирање возила,  
ђ) одржавање јавних тоалета,  
е) управљање кабловским 

канализацијама за комуникацијске каблове и 
системе,          

ж) тржничка дјелатност,  
з) погребна дјелатност,  
и) димњачарска дјелатност,   
ј) јавни превоз лица у градском и 

приградском саобраћају, 
           к) одржавање стајалишта за теретна 
моторна возила  

л) чишћење јавних површина у 
насељеним мјестима,  

љ) одржавање, уређивање и опремање 
јавних зелених и рекреационих површина 

м) одржавање јавних саобраћајних 
површина у насељеним мјестима,  

н) одвођење атмосферских падавина 
и других вода са јавних површина,                

њ) јавна расвета у насељеним 
мјестима и   
           о) дјелатност зоохигијене. 
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(2) Дјелатности из става 1. т. а) до к) 

овог члана су дјелатности индивидуалне 
комуналне потрошње, а дјелатности из т. л) 
до о) су дјелатности заједничке комуналне 
потрошње. 
 

Члан 3. 
Комуналним објектима, сматрају се 

грађевински објекти са уређајима, инсталаци-
јама и опремом, сама постројења, уређаји и 
инсталације и други објекти који служе за 
обављање комуналне дјелатности, произво-
дњу комуналних производа или пружање 
комуналних услуга корисницима, као и уре-
ђено грађевинско земљиште и добра у општој 
употреби која се користе за ове намјене. 

 
Члан 4. 

Под појмом посебног јавног интереса 
у комуналним дјелатностима у смислу ове 
одлуке подразумијева се задовољавање оних 
потреба урбаног друштва које су незамјењив 
услов живота и рада грађана, предузећа или 
рада других органа или организација на 
територији општине. 

 
Члан 5. 

 Скупштина општине може утврдити 
као дјелатност од посебног јавног интереса и 
друге комуналне делатности уколико су 
испуњени услови из члана 4. ове одлуке.  
 

Члан 6. 
Стратегијом развоја општине, посе-

бним програмима развоја, програмом уређи-
вања  градског грађевинског и осталог 
земљишта, одржавања, развоја и изградње 
комуналних објеката; одржавања и развоја 
путева и улица у граду и насељеним местима 
у општини; уређивања, одржавања и заштите 
зелених и других јавних површина; програ-
мима месних заједница на територији општи-
не и другим програмима обезбеђују се усло-
ви за обављање и развој комуналних 
делатности.  
 

Члан 7. 
Комуналне дјелатности, као дјелатно-

сти од посебног јавног интереса, на терито-
рији општине Градишка обављају се у складу 
са Законом о комуналним дјелатностима 
(„Сл. гласник РС” број  124/11), а на основу 
одредаба ове одлуке и посебних одлука Ску-
пштине општине, којима се ближе уређују 
услови и начин обављања појединих комуна-
лних дјела-тности, регулишу права и обавезе 
даваоца  и корисника комуналних производа 
и услуга и друга питања од значаја за 
несметано вршење комуналних дјелатности. 

 
Члан 8. 

Општина  и даваоци комуналних про-
извода и услуга обавезни су на основу ове 
одлуке : 

1. осигурати трајно и квалитетно оба-
вљање комуналних дјелатности;  

2. осигурати одржавање комуналних 
објеката и уређаја у стању функционалне 
способности; 

3. предузимати мјере за очување и 
заштиту околиша;  

4.осигурати јавност и транспаре-
нтност рада. 
 

Члан 9. 
Одлуком из члана 7.ове Одлуке којом 

се ближе уређује обављање поједине кому-
налне дјелатности  прописују се нарочито: 

1) техничко, санитарано-хигијенски, 
здравствени и други посебни услови за                  
обављање дјелатности; 

2) начин обезбјеђивања континуитета 
у вршењу комуналних дјелатности;  
           3) права и обавезе јавног комуналног 
или другог привредног субјекта  који оба-
вљају комуналну дјелатност и корисника 
комуналних производа и услуга;  

 4) јединицу обрачуна и начин 
наплате цјена за комуналне производе, одно-
сно за коришћење комуналних услуга, као и 
права корисника у случају неиспоруке или 
неквалитетне испоруке комуналног прои-
звода и невршења, односно неквали-тетног 
вршења комуналне услуге;  

5) начин поступања и овлашћења 
органа општине у случају прекида у произво-
дњи комуналних производа или пружању 
услуга у случају непредвиђених околности 
(хаварија, елементарних непогода, прекида 
испоруке енергената за рад постројења и др.) 
као и оперативне мере које предузима јавно 
комунално или друго предузеће у тим 
случајевима, као и ред првенства у испоруци 
комуналних производа и пружању комуна-
лних услуга, кад услед више силе дође до 
смањеног обима у вршењу тих делатности, 
односно услуга; 
           6) друга питања битна за обављање 
комуналне дјелатности. 
 

Члан 10. 
(1) Комуналну дјелатност, зависно од 

природе комуналне дјелатности и конкре-
тних услова и потреба, може да обавља у 
складу са законом: јавно комунално преду-
зеће или други привредни субјекат. 
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(2) Обављање погребне дјелатности 

Скупштина општине може повјерити јавном 
комуналном предузећу, вјерској или мјесној 
заједници и удружењу грађана. 

(3) Правни субјекти дужни су оба-
вљати повјерену комуналну дјелатност у 
складу са чланом 7. ове одлуке. као и у скла-
ду  са посебним прописима којима се ближе 
уређују услови обављања тих дјелатности. 
 

Члан 11. 
(1) Комуналне дјелатности из члана 2. 

став 1. тачке: а) и б) обавља Комунално 
предузеће „ Водовод“ а.д. Градишка. 

(2) Комуналну дјелатност из члана 2. 
став 1. тачка в) обавља Комунално предузеће 
„ Топлана“ а.д. Градишка. 

(3) Комуналну дјелатност из члана 2. 
став 1. тачка г) обавља  Комунално предузеће 
„ Градска Чистоћа“ а.д. Градишка.  

(4) Наведене комуналне дјелатности 
привредни субјекти из предходних ставова 
овог члана обављају као своју основну 
дјелатност. 
 

Члан 12. 
(1) Под повјеравањем обављања 

комуналне дјелатности подразумјева се 
временски орочено уговорно уређивање 
односа у вези са обављањем комуналне 
дјелатности између општине и даваоца 
комуналне услуге, које за циљ има пружање 
комуналних производа и услуга на цијелој 
или дијелу  територије Општине Градишка. 

(2) Повјеравање обављања комуналне 
дјелатности врши се на основу одлуке Ску-
пштине општине о начину обављања комуна-
лне дјелатности и уговора о повјеравању, 
заљученог након окончаног поступка јавне 
набавке, осим када се за обављање комуна-
лне дјелатности оснива јавно предузеће.    
 

Члан 13. 
У поступку повјеравања обављања 

комуналних дјелатности Скупштина општи-
не ће се руководити начелима конкуренције, 
економичности, ефикасности и заштите 
животне средине.   
 

Члан 14. 
Правни субјекат коме се повјерава 

обављање појединих послова из његове 
дјелатности, мора испуњавати услове у 
погледу техничко-технолошке опремљености 
и кадровске, односно стручне оспособље-
ности за вршење повјереног посла. 

  
   
 

 
Члан 15. 

(1) Уговором о повјеравању послова 
обавезно се регулише: временски период на 
који се уговор закључује, начин вршења, 
права и дужности у обављању повјереног 
посла, међусобна права и обавезе уговорних 
страна везаних за обављање повјереног 
посла, услови и поступак раскида уговора 
пре истека уговорног рока и права и обавезе 
који из тога проистекну.  

(2) Примјерак уговора доставља се 
надлежним одјељењима Административне 
службе општине Градишка и то: Одјељењу за 
финансије, Одјељењу за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове и Одјељењу за 
инспекције. 

                                                                                                   
Члан 16. 

(1) Давалац комуналне услуге обаве-
зан је да под једнаким условима испоручује, 
комуналне производе, односно пружа кому-
налне услуге свим корисницима у времену, 
роковима и на начин прописан овом и 
другим одлукама Скупштине општине.  

(2) Испорука комуналних производа, 
односно пружање комуналних услуга не 
може се ускратити корисницима, осим у 
случајевима и под условима прописаним 
законом и одлукама Скупштине општине. 
 

   Члан 17. 
(1) Давалац комуналних услуга је 

дужан да комуналну дјелатност обавља 
трајно и континуирано.  

(2) Ради обезбјеђивања непрекидног 
обављања комуналне дјелатности Начелник 
општине може наложити даваоцу комуна-
лних услуга, коме је у смислу ове одлуке 
повјерено вршење комуналне дјелатности, 
односно послова из оквира те дјелатности да 
испо-ручује производе и пружа услуге у 
одређеном обиму и по утврђеном редосљеду 
као и предузимање других мјера.  

(3) У случају прекида у производњи 
комуналних производа и пружању услуга 
због непредвиђених околности (хаварије, 
елементарне непогоде, прекид испоруке 
енергената за рад постројења и др.), као и 
када услед више силе дође до смањеног 
обима у вршењу дјелатности, одређује се ред 
првенства у задовољавању потреба за кому-
налним производима и услугама,према 
следећем распореду корисника:  
 а) установе из области здравства, 
школства, социјалне и дечје заштите,  
 б) предузећа и друге организације и 
установе,  
 в) грађани. 
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Члан 18. 
(1) Давалац комуналних услуга, коме 

је повјерено обављање комуналне дјелатно-
сти, у циљу несметаног обављања повјерене 
дјелатности има право да захтјева отклањање 
сметњи, чије отклањање не спада у оквир 
послова повјерене дјелатности, односно 
уговором преузетих обавеза.  

(2) Начелник општине  је обавезан да 
размотри захтјев из става 1. овог члана и пре-
дузме конкретне потребне мјере. 

 
Члан 19. 

Давалац комуналне услуге у вршењу 
повјерене комуналне дјелатности дужан је 
своје послове учинити доступним јавности 
благовременим обавјештавањем корисника о 
планираним и очекиваним сметњама и 
прекидима, који могу настати или ће настати 
у испоруци комуналних производа и услуга, 
пружити потребна обавјештења о условима и 
начину вршења дјелатности која им је 
повјерена . 
 

Члан 20. 
Давалац комуналне услуге коме је 

повјерено обављање, односно старање о 
органи-зовању обављања комуналне дјела-
тности или послова из оквира те дјелатности, 
обавезан је организовати свој рад и посло-
вање на начин којим се обезбеђује законом и 
овом одлуком прописани услови и начин 
обављања комуналне дјелатности. 
 

Члан 21. 
Давалац услуга из претходног члана 

нарочито је обавезан: 
 а) обезбједити потребан обим, услове 
за континуирано, уредно и квалитетно задо-
вољавање потреба корисника производа и 
услуга према прописаним стандардима и 
норма-тивима уз испуњавање прописаних 
санитарно-хигијенских, здравствених, техни-
чких и других прописаних услова за обавља-
ње дјелатности, односно појединих послова 
из комуналних делатности;  
 б) благовремено предузети потребне 
мјере за спречавање могућих поремећаја или 
прекида у испоруци комуналних производа и 
пружању комуналних услуга, а за случај 
наступања поремећаја или прекида који се 
нису могли предвидети, предузети, без одла-
гања све потребне мјере којима се 
обезбјеђује задовољавање потреба корисника 
комуна-лних производа и услуга;  
 в) досљедно се придржавати одредаба 
посебних одлука Скупштине општине, 
којима се ближе уређују услови и начин 

обављања комуналних дјелатности, регули-
шу дужности и права даваоца и корисника 
комуналних производа и услуга и друга 
питања од значаја за несметано вршење 
комуналних дјелатности.  

 
Члан 22. 

(1) Корисник комуналних производа 
и услуга обавезан је да их намјенски користи 
у дозвољеном обиму и прописаним 
условима.  

(2) Забрањено је самовласно, без одо-
брења, прикључити се на комунални објекат 
и користити комунални производ или услугу. 

 
Члан 23. 

Давалац комуналне услуге је дужан у 
писменој форми обавјестити корисника 
комуналне услуге о могућности обуставе 
комуналне услуге усљед неизвршавања  
угово-ром преузетих обавеза и оставити му 
примјерени рок за испуњење обавезе.  

 
Члан 24. 

(1) Давалац комуналне услуге је 
дужан власнику или кориснику непокре-
тности надокнадити штету насталу усљед 
интервенције на изграђеној комуналној 
инфрастуктури и постројењима или на други 
начин отклонити посљедице извршене 
интервенције.   

(2) Давалац комуналне услуге је 
дужан да отклони посљедице извршене инте-
рвенције  најкасније у року од седам дана од 
дана завршетка интервенције. 
 

Члан 25. 
Давалац комуналне услуге у обавља-

њу послова сарађује са полицијом, комуна-
лном полицијом и надлежним инспе-кторима  
у складу са законом. Сарадња обухвата наро-
чито: међусобно обавештавање, размену 
информација, размену података, пружање 
непосредне помоћи и предузимање заједни-
чких мера и активности од значаја за 
обављање комуналне дјелатности. 
      

Члан 26. 
(1) Средства за обављање и развој 

комуналних дјелатности обезбеђују се из:  
1) прихода од продаје комуналних 

производа, односно услуга;  
2) накнаде за поверавање комуналне 

делатности;  
3) прихода буџета јединице локалне 

самоуправе;  
4) наменских средстава других нивоа 

власти и  
5) из других извора, у складу са 

законом.  



Број 3                           Службени гласник општине Градишка                           Страна 41
 

(2)Комуналне дјелатности код којих 
се крајњи корисник може утврдити прева-
сходно се финансирају из цијена комуналних 
услуга, а комуналне дјелатности код којих се 
крајњи корисник не може утврдити  фина-
нсирају се из буџета општине. 

 
Члан 27. 

(1) Цијена комуналних производа и 
услуга се утврђује  полазећи од сљедећих 
принципа  

1) примена начела “потрошач плаћа” 
и „загађивач плаћа“;  

2) довољности цијене да покрије 
трошкове пословања;  

3) усаглашености цијена комуналних 
услуга са утврђеним стандардима; 

4) непостојања разлике у цијенама 
између различитих категорија потрошача, 
сем ако се разлика заснива на различитим 
трошковима обезбеђивања комуналне услуге.  
 

(2) Ако се за различите категорије 
корисника комуналних услуга примјењују 
различити методи обрачуна, водиће се 
рачуна да цена буде упоредива према 
трошковима обављања те услуге. 

 
Члан 28. 

(1) Елементи за образовање цијена 
комуналних производа и услуга су :  

1. пословни расходи исказани у 
пословним књигама и финансијским 
извештајима, који се се могу признати у 
цијену комуналних производа и услуга.   

2. део расхода за изградњу и 
реконструкцију објеката комуналне 
инфраструктуре и набавку опреме, према 
усвојеним инвестиционим програмима и 
плановима општине, који се финансирају из 
цене комуналних услуга;  

3. добит даваоца комуналне услуге.  
  

(2) Начелник општине прати кретање 
цијена комуналних производа и услуга, а 
нарочито усклађеност цена комуналних услу-
га са утврђеном и прописаном методологијом 
и стандардима. 
 

Члан 29. 
(1) Давалац комуналне услуге 

подноси Начелнику општине образложени 
захтјев за промену цијене комуналне услуге 
или производа 

(2) Одлуку о промени цијена комуна-
лних производа и услуга доноси давалац 
комуналних услуга, а ступа на снагу након 
што Начелник општине да сагласност. 

 

 
(3) Начелник општине доноси одлуку 

о давању сагласности на промјену цијена 
комуналних производа и услуга  у року од 30 
дана од пријема захтјева   
 

Члан 30. 
(1) Скупштина општине утврђује 

одлуком  категорије корисника комуналних 
прои-звода и услуга  који плаћају субвенци-
онирану цијену комуналних производа и 
услуге, као и износ субвенција за сваку 
категорију.  

(2) Начелник општине правилником 
ближе прописује поступак остваривање 
права на плаћање субвенционирање цијене 
комуналних производа и услуга.  

(3) Субвенционирани део цијене 
комуналних услуга  надокнађује се  даваоцу 
кому-налне услуге из буџета општине..  

(4) Уговором о поверавању, може се 
предвидети субвенционирани износ цене за 
одређене категорије корисника који се неће 
надокнађивати вршиоцу комуналне дјела-
тности. 
 

Члан 31. 
(1) Право својине на комуналним 

објектима на територији општине има 
општина Градишка 

(2) Скупштина оптине слободно 
располаже правима на непокретностима из 
става 1. у складу са законом.  

(3) Ако Скупштина општине  у 
поступку поверавања обављања комуналне 
дјелатности  да земљиште у својини општине 
у закуп вршиоцу комуналне дјелатности, 
након истека периода поверавања сви обје-
кти изграђени на том земљишту постају 
својина  општине. 
 

Члан 32. 
(1) Грађење објеката комуналне 

инфраструктуре финансира се из:  
1) накнаде за давање средстава за 

обављање комуналне дјелатности у закуп или 
на коришћење;  

2) накнаде за право на обављање 
комуналне дјелатности;  

3) дијела цјене комуналне услуге 
намењеног амортизацији средстава за 
обављање комуналне дјелатности;  

4) буџета општине ;  
5) кредита и других облика 

задуживања;  
6) трансфера других нивоа власти;  
7) донација,  
8) других извора утврђених посебним 

прописима.  
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(2) Средства из става 1. тачке 1. и 2. 
се уплаћују у буџет општине и могу се кори-
стити само изградњу и инвестиционо одржа-
вање објеката комуналне инфраструктуре.  

(2) Приликом обезбеђивања средстава 
за изградњу комуналне инфраструктуре води 
се рачуна о томе да ли се поштују начела 
садржана у закону, а нарочито да цијена 
комуналних производа и услуга покрива 
одговарајуће трошкове, као и да се дјела-
тност обавља на начелу ефикасности и 
економичности обима.  
 

Члан 33. 
Одјељење за урбанизам, грађење, 

комуналне и стамбене послове прати обавља-
ње комуналних дјелатности на подручју 
општине  и спровођење о прописа и општих 
аката из области комуналних дјелатности.  
 

Члан 34. 
Инспекцијски надзор (контролу) над 

спровођењем ове одлуке и прописа донесе-
них на основу ове одлуке врши Комуна-лна 
полиција општине Градишка. 
 

Члан 35. 
Надлежни општински органи дони-

јеће прописе на основу ове одлуке  најкасније 
до 31.12. 2013. године. 
 

Члан 36. 
 

Ова одлука  ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Градишка “. 
 
Број:01-022-38/13                                    
Датум:21.02.2013.године 
                            ПРЕДСЈЕДНИК   
                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Радислав Дончић с.р. 
 
 

На основу члана 6. Закона о кому-
налним дјелатностима ("Службени гласник 
Републике Српске", број 124/11), члана 17. и 
33. Статута Општине Градишка ("Службени 
гласник Општине Градишка", број 8/05, 
4/08,1/09, 3/09 и 2/12) Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана  21.02. 
2013. године, доноси 
   

О Д Л У К У 
O ТРЖНИЧKОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 
Члан 1. 

          Овом одлуком уређују се тржничка 
дјелатност на територији општине Градишка. 

 
Члан 2. 

          Под тржничком дјелатношћу у смислу 
ове одлуке подразумјева се комунално 
опремање, одржавање и организација оба-
вљања промета пољопривредним, прехра-
мбеним и непрехрамбеним производима на  
отвореним и затвореним просторима намје-
њеним за обављање тржничке дјелатности. 

 
Члан 3. 

         Тржничка дјелатност је дјелатност од 
посебног јавног интереса за општину Гради-
шка и представља дјелатност индивидуалне 
комуналне потрошње. 
 

Члан 4. 
          Тржнице у смислу ове одлуке предста-
вљају уређене отворене или затворене 
површине које су опремљене за обављање 
тржничке дјелатности, на којима општина 
Градишка има искључиво право власништва. 

 
Члан 5. 

          (1) Тржничка дјелатност на територији 
општине Градишка обавља се на тржници 
прехрамбене робе у Градишци и тржницама 
у насељеним мјестима: Нова Топола и Горњи 
Подградци, на тржници непрехрамбене робе 
у Градишци  и Сточним пијацама у Гради-
шци и Новој Тополи. 
          (2) Тржничка дјелатност на подручју 
општине може се обављати и на другим лока-
цијама на подручју општине које су опре-
мљене за обављање наведене дјелатности. 
         (3)  Одлуку о одређивању локације из 
предходног става доноси Скупштина 
општине. 

 
Члан 6. 

         (1) Послове комуналног опремања и 
одржавања као и организовања обављања 
промета роба на тржничним просторима на 
територији Општине Градишка обавља 
општина непосредно.  
         (2) Послове из става 1 осим послова 
комуналног опремања општина може 
повјерити другом(им) правном лицу/цима 
након спроведеног поступка јавне набавке у 
складу са прописима који регулишу наведену 
област. 
          (3) О повјеравању послова из става 1 
закључује се посебан уговор. 
 

Члан 7. 
          Уговором о повјеравању обављања 
послова тржничке дјелатности уређују се 
међусобни односи уговорних страна, а 
посебно питања која се односе на : 
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1) техничке, санитарано-хигијенске, 

здравствене и друге посебне услове за 
обављање тржничке дјелатности; 

2) начин обезбјеђивања континуитета 
у вршењу повјерене дјелатности;  

3) јединицу обрачуна и начин наплате 
уговорене  цијене за извршену комуналну 
услугу  

4) међусобна права и обавезе угово-
рних страна у случају неквалитетног вршења 
комуналне услуге;  

5) друга питања битна за обављање 
повјерене тржничке дјелатности и оствари-
вања међусобних права и обавеза.  
 

Члан 8. 
         (1) Правно лице у оквиру обављања 
послова из члана 5. став 2. ове одлуке пија-
чним редом  уређује начин корићења тржни-
чног простора, што се посебно односи на 
радно вријеме тржница, начин организовања 
рада и распореда продјних мјеста, дужности 
особља и слично. 
         (2) Сагласност на пијачни ред даје 
Начелник општине. 
         (3) Начелник општине може ускратити 
сагласност на пијачни ред ако оцјени да се 
пијачним редом трговина регулише супротно 
интересима корисника услуга и купаца 
посебно у погледу хигијенско-санитарних 
услова и заштите човјекове околине. 
           

Члан 9. 
         (1) Продајна мјеста ( штандови, отворе-
не и затворене тезге, киосци, боксови и др.) 
као и сва друга комунална опрема и уређаји  
на тржницама  у својини су општине. 
        (2)  Постављање и уклањање сталних и 
привремених продајних мјеста врши правно 
лице коме је повјерено обављање послова 
организовања промета роба на тржничким 
просторима на подручју општине уз сагла-
сност Одјељења за урбанизам, грађење, 
комуналне и стамбене послове. 
 

Члан 10. 
         (1) Корисници продајних мјеста на 
тржничким просторима плаћају закупнину у 
складу са уговором о закупу. 
         (2) Начелник општине прописаће ближа 
правила о начину  и поступку закључивања 
уговора о закупу, одређивању висине заку-
пнине, начину и роковима плаћања, одгово-
рности за штету као и о другим питањима 
битним за остваривање међусобних права и 
обавеза уговорних страна.      
          
 

 
(3) Средства остварена по овом основу 
уплаћују се у буџет општине и користиће се 
за комунално опремање и унапређење 
тржничке дјелатности на подручју општине. 
 

Члан 11. 
 (1) Трговином на тржницама на подру-
чју општине могу да се баве регистровани 
трговци, а без регистрације и лица која се ба-
ве производњом пољопривредних производа. 
 (2) Физичка лица која се баве пољо-
привредном производњом из става 1. овог 
члана могу без регистрације продавати 
искључиво воће,поврће и друге пољопри-
вредне производе које су произвели на свом 
пољопривредном газдинству. 
 (3) На начин из става 1. овог члана 
трговином се могу бавити и физичка лица-
произвођачи у домаћој радиности. 
 

Члан 12. 
           Новчаном казном у износу од 500 до 
1.500 КМ казниће се за прекршај правно лице 
из члана 5. ове одлуке, ако повјерене послове 
обавља противно одредбама уговора о повје-
равању послова, а нарочито ако врши 
самовласно уклањање и постављање прода-
јних мјеста на тржничким просторима, не 
обезбјеђује ред на тржничким  просторима и 
врши неадекватно одржавање тржничног 
простора. 
           За прекршај из става 1. казниће се и 
одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у износу од 250-500 КМ. 
 

Члан 13. 
          Новчаном казном у износу од 100-500 
КМ казниће се за прекршај предузетник или 
физичко лице који користи продајно мјесто 
унутар тржничног простора противно њего-
вој намјени (уништавање и оштећивање 
продајних мјеста, остављање отпадака прода-
јном мјесту.) или се продаја робе врши изван 
тржничког простора. 
 

Члан 14. 
          Надзор над примјеном ове одлуке 
врше: Комунална полиција, Одјељење за 
урбанизам,грађење комуналне и стамбене 
послове  и Одјељење за инспекције                                            
 

Члан 15. 
         Ступањем на снагу ове одлуке престају 
да важе сви акти који регулишу тржничку 
дјелатност на подручју општине. 
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Члан 16. 
          (1) Правни субјекти који су до дана 
ступања на снагу ове одлуке на подручју 
општине обављали тржничку дјелатност исту 
ће наставити обављати до окончања проце-
дуре за додјелу уговора ради обављања 
послова тржничке дјелатности у складу са 
овом одлуком, након чега су дужни предати 
општини на располагање тржишни простор 
са комплетном комуналном опремом и 
уређајима. 
          (2) Примопредају простора, опреме и 
уређаја извршиће овлаштене комисије субје-
ката  из става 1.овог члана.  
          (3) Општинску комисију за примо-
предају именује Начелник Општине. 
 

Члан 17.                                   
          Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана обајвљивања у ''Службеном гласнику 
општине Градишка.'' 
                                
Број:01-022-39/13 
Дана:21.02.2013.године                                                             
Градишка                      ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                   Радислав Дончић с.р. 
 
 
 

На основу члана 29. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 
118/05), члан 28. став 1. Закона о основном 
образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број 74/08, 71/09 и 
104/11) и члана 33. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 21.02.2013. године  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 

о приједлогу уписних подручја за основне 
школе на подручју општине Градишка 

 
Члан 1. 

Утврђују се уписна подручја за осно-
вне школе на подручју општине Градишка и 
то: 

 
         1. Основна школа „Васа Чубриловић“ 
обухвата подручје мјесних заједница: 
Центар, Текија, Брестовчина (у цијелости), 
дио мјесних заједница: Обрадовац, Жера-
вица, Лиcковац, Ламинци. 

 

 
Подручје Mјесне заједницe 

Обрадовац обухвата: Савску улицу од 
објекта Сушара, Гајибину и улицу Текију (у 
цијелости), Партизанску улицу до раскршћа 
са Дејтонском улицом, затим лијеву страну 
Дејтонске улице, Агана Харбаша и излаз на 
улицу Авде Ћука укључујући лијеву страну 
те улице ка Улици Змај Јовиној. Даље, 
наставља лијевом страном улица: Змај 
Јовине, Васка Попе, Стојана Дојчиновића, 
обухвата дио МЗ Жеравица и иде према МЗ 
Брестовчина. Дио МЗ Сењак (Хисета) од 
Савског моста преко Тргa Светог Саве 
обухватајући десну страну, наставља десном 
страном улице Војводе Мишића (парни 
бројеви) до укључења у Улицу шеснаесте 
крајишке бригаде, (Даље улицом шеснаесте 
крајишке бригаде) све до улице Пут краји-
шких јунака, том улицом у цијелости, даље 
улази у Бистричку улицу у цијелости и у МЗ 
Брестовчина. Дио Мјесне заједнице Лиско-
вац, од улице Деветнаесте србобранске 
бригаде, укључујући улицу Пут српске војске 
и десну страну улица које воде од ње у 
насеље до Маркета “Боројевић“ (објекта бр. 
232), а са лијеве стране улази у дио Мјесне 
заједнице Ламинци засеок Качавенде – 
Добрићи. 

 
           2.Основна школа „Данило 
Борковић“ обухвата подручје МЗ Сењак 
(Хисета) од Савског моста преко Трга Светог 
Саве обухватајући лијеву страну, даље 
наставља лијевом страном улице Војводе 
Мишића (непарни бројеви) до укључења у 
Улицу шеснаесте крајишке бригаде. Даље 
обухвата дио МЗ Брестовчина - Улицом 
шеснаесте крајишке бригаде све до Улице 
шесте санске бригаде улази у исту (у 
цијелости) и десну страну улица које воде од 
ње, а то су улице: Саве Дардића, Хинзберга, 
Драге Драгишића, Васе Котура, Николе 
Панића, Ђуре Лончара,(у цијелости), затим 
наставља у насељена мјеста Козинци, Бок 
Јанковац, Греда и Мачковац. 
 
          3.Основна школа „Козарска дјеца“ 
Крушкик, обухвата МЗ Обрадовац од објекта 
Сушара, Улицу босанску, партизанску до 
ДД“Стандард“, укључујући улице које излазе 
на Улицу партизанску са њене лијеве стране 
према Стандарду, а затим десна страна 
улица: Дејтонска, Агана Харбаша, уз границу 
круга ДИ „Инга“ излази на улицу Авде Ћука 
укључујући десну страну те улице према 
улици Змај Јове,  десном страном те улице, 
излази на улицу Васка Попе и десну страну 
улице Драге Лопара те тиме обухвата дио МЗ 
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Жеравица и иде према МЗ Липовача, затим 
МЗ Крушкик, МЗ Чатрња, те насељена мјеста 
Орахова и Гашница.  

 
Подручна школа Орахова обухвата 

подручја насељених мјеста Орахова и 
Гашница. 

4. Основна школа „ПЕТАР КОЧИЋ“ 
Нова Топола обухвата подручје насељених 
мјеста: Нова Топола, Рогољи, Елезагићи, 
Берек, Машићи, Вилуси, Миљевићи, Романо-
вци, Вакуф, Сеферовци, Горњи Карајзовци, 
Петрово Село, Доњи Карајзовци, Кочићево, 
Трошељи, Крајишник и дио Ровина – 
рогољски пут. 

Централна школа Нова Топола 
обухвата подручја насељених мјеста Нова 
Топола, Рогољи, Елезагићи, Берек, Машићи, 
Вилуси, Миљевићи, Романовци, Вакуф, 
Сеферовци, Горњи Карајзовци, Петрово 
Село, Доњи Карајзовци, Кочићево, Трошељи, 
Крајишник и дио Ровина (лијева и десна 
страна рогољског пута); 

Подручно одјељење Вакуф обухвата 
село Вакуф, дио Сефероваца (Васића 
раскршће и заселак Маџар) дио Сефероваца 
од задруге десно према школи Вакуф; 

Подручно одјељење Вилуси обухвата 
село Вилуси (Горњи и Доњи Вилуси), дио 
Романоваца – Лужана (од Кочића до Попови-
ћа) и дио Машића (Јотићи и Матаругићи); 

Подручно одјељење Машићи 
обухвата село Машићи са засеоцима Тучени, 
Вранићи, Горњи Машићи и села: Доња 
Јурковица, Јазовац и Миљевићи; 

Подручно одјељење Романовци обу-
хвата дијелове Романоваца – Баштина, Гај, 
Њежићи, Вијенац и дио Лужана (Зељковићи 
и Пејићи); 

Подручно одјељење Кочићево обу-
хвата подручје села Кочићево и Доњих 
Кладара; 

Подручно одјељење Петрово Село 
обухвата подручје Петровог Села и дио 
Доњих Карајзоваца (заселак Суботићи); 

Подручно одјељење Доњи 
Карајзовци обухвата подручје села Доњи 
Карајзовци и дио Трошеља (од канала до 
главне цесте Нова Топола – Србац); 

Подручно одјељење Горњи Карајзо-
вци обухвата подручје села Горњи Карајзо-
вци, дио Сефероваца до задруге (Бурсаћи), 
засеок Дедићи према   Петровом Селу и лије-
ву и десну страну пута према Доњим Кара-
јзовцима до скретања за Петрово Село 
(заселак Дмитровићи). 

- По завршетку петог разреда 
ученици из ПО Вакуф и ПО Романовци  

похађају ОШ „Георгиос А. Папандреу“ у 
Александровцу. 
 

5. Основна школа „МЛАДЕН СТО-
ЈАНОВИЋ“ Горњи Подградци обухвата 
подручје насељених мјеста Горњи Подгра-
дци, Доњи Подградци, Јабланица, Милошево 
Брдо, Совјак, Врбашка, Бистрица, Требовља-
ни и Јелићи. 

Централна школа Горњи Подградци 
обухвата подручје Горњих Подградаца и тзв. 
„западног“ Совјака; 

Подручно одјељење Доњи Подградци 
обухвата подручје Доњих Подградаца, 
Милошевог Брда и тзв. „источног“ Совјака; 

Подручно одјељење Јабланица 
обухвата подручје насељеног мјеста 
Јабланица, до границе са Совјаком која иде 
рјечицом Бајановац; 

- По завршетку петог разреда 
ученици из ПО Доњи Подградци и ПО 
Јабланица похађају централну школу у 
Горњим Подградцима. 

Подручно одјељење Требовљани 
обухвата подручје насељеног мјеста 
Требовљани;  

Подручно одјељење Бистрица 
обухвата подручје насељених мјеста 
Бистрица и Јелићи; 

- По завршетку петог разреда 
ученици из ПО Требовљани и ПО Бистрица 
похађају подручну школу Врбашка. 

Подручна школа Врбашка обухвата 
подручје насељених мјеста Врбашка и 
Лужани.  

- По завршетку петог разреда, 
ученици из ПО Буквик и ПО 
Шималовска, који припадају уписном 
подручју ОШ “Вук Стефановић Караџић“ 
Турјак, похађају подручну школу 
Врбашка. 
 

6. Основна школа „ВУК 
СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“ Турјак 
обухвата подручје насељених мјеста Турјак, 
Аџићи, Самарџије, Трновац, Мичије, Горња, 
Средња и Доња Јурковица, Шашкиновци, 
Јазовац, Грбавци, Козара, Кијевци, 
Ћелиновац, Драгељи. 

Централна школа обухвата подручје 
насељених мјеста Турјак, Кијевци, 
Ћелиновац, Мичије и Козара; 

Подручно одјељење Грбавци 
обухвата подручје насељеног мјеста Грбавци; 

Подручно одјељење Цимироти 
обухвата подручје насељеног мјеста 
Цимироти и Драгељи; 
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Подручно одјељење Горња Јурко-
вица обухвата подручје насељеног мјеста 
Горња Јурковица; 

Подручно одјељење Средња Јурко-
вица обухвата подручје насељеног мјеста 
Средња Јурковица; 

Подручно одјељење Буквик обухвата 
подручје насељеног мјеста Буквик; 

Подручно одјељење Шималовска 
обухвата подручје насељеног мјеста 
Шималовска. 

По завршетку петог разреда, 
ученици из ПО Буквик и ПО Шималовска 
похађају подручну школу Врбашка која 
припада уписном подручју ОШ „Младен 
Стојановић“ Горњи Подградци. 

                                                   
7. Основна школа „СВЕТИ САВА“ 

Дубраве обухвата подручје насељених мјеста 
Дубраве, дио насељеног мјеста Лисковац до 
трафостанице, Ровине до рогољског пута, те 
насељена мјеста Чикуле, Перино поље, 
Шикара Брезик Ламинци, Ламинци Дубраве, 
Ново Село, Горња и Доња Долина.  

Централна школа обухвата подручје 
насељених мјеста Дубраве, дио насељеног 
мјеста Лисковац до трафостанице, Ровине до 
рогољског пута, те насељена мјеста Чикуле, 
Перино поље и Шикара. 

Подручна школа Ламици обухвата 
подручје насељених мјеста Брезик Ламици, 
Ламици Дубраве и Сређани Ламици 

Подручна школа Ново село обухвата 
подручје насељених мјеста Ново село, Горња 
долина и Доња долина. 

 
Члан 2. 

Министарство може, на захтјев родите-
ља, у оправданим случајевима, одобрити да 
дијете буде уписано у школу чијем уписном 
подручју не припада, ради заштите права 
дјетета или ако је то у најбољем интересу 
дјетета. 

 
Члан 3. 

Право родитеља да дијете упише у 
школу којој по уписном подручју не припада 
ограничено је могућностима и условима рада 
школе коју би дијете требало да похађа и 
школе коју жели да похађа. 

 
Члан 4. 

Утврђена уписна подручја у члану 1. 
ове одлуке се предлажу Министарству 
просвјете и културе Републике Српске, као 
основ за доношење рјешења о утврђивању 
уписних подручја за основне школе на 
подручју општине Градишка. 

 

Члан 5. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о утврђивању уписних 
подручја основних школа, број 01-022-39/10 
од 16.02.2010. године(„Службени гласник 
општине Градишка“ број 1/10) 

 
Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласни-
ку општине Градишка“ . 

 
Број:01-022-40/13                                                                             
Датум:21.02.2013.године                                                      
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ              
                                   Радислав Дончић с.р. 
 
 

На основу члана 10. Закона о споме-
ницима и спомен-обиљежјима ослободила-
чких ратова (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 28/12) и члана 17. и 33. Статута 
општине Градишка (“Службени гласник 
општине Градишка”, број 8/05, 4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној 21.02. 2013. године, д о 
н и ј  е л а   је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности на Листу споменика 
и спомен обиљежја на подручју општине 

Градишка 
 

Члан 1. 
 Даје се сагласност на Листу споме-
ника и спомен обиљежја на подручју општи-
не Градишка утврђену од стране Одјељења за 
борчако инвалидску заштиту Администра-
тивне службе општине Градишка у сарадњи 
са Борачком организацијом Републике 
Српске, Републичком организацијом породи-
ца заробљених и погинулих бораца и неста-
лих цивила Републике Српске и Савезом 
удружења бораца НОР-а Републике Српске. 

 
Члан 2. 

 Листа из члана 1. ове Одлуке налази 
се у прилогу и чини њен саставни дио. 
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
гласнику општине Градишка.” 
 
Број: 01-022-41/13                                                    
Дана:21.02. 2013. године    
Градишка                    ПРЕДСЈЕДНИК        
                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Радислав Дончић с.р. 
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На основу члана 10. став 5. Закона о споменицима  и спомен – обиљежјима ослободи-
лачких ратова ( „ Службени гласник Републике Српске“, број 28/12), Одјељење за борачко- 
инвалидску заштиту у сарадњи са Борачком  организацијом Републике Српске, Републичком 
организацијом породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике српске и 
Савезом удружења бораца НОР-а  Републике Српске, утврђује: 

 
 

ЛИСТУ СПОМЕНИКА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА 
НА ПРОСТОРУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 

 

Ред. 
Бр. 

М ј е с т о Катастар. 
честица 

Број 
плана 

Власник 
к.ч. 

Локација Напомена 
 

1 2 3 4 5 6 7 
А Спомен обиљежја погинулих бораца отаџбинских ратова у спомен комплексу 
1. Вилуси 989/4 - - Центар Вилуса О.Р.,НОР,ЖФТ 
2. Турјак 914/2 196 СО Градишка Центар Турјака ОР, НОР, ЖФТ 
3. Рогољи 821 47 ДукићЂ. Владо Родна кућа 

Стевана Дукић 
ОР, НОР, ЖФТ, 

Солунцима, 
4. Требовљани 1636 22 Путни појас Калеми-центар ОР,НОР, ЖФТ, 
5. Бистрица 252-2 484 СУБНОР На дубич. путу ОР, НОР, ЖФТ, 
6 Ламинци Сређани 937 182 Министарство 

просвете 
Двориште ОШ ОР, НОР, ЖФТ, 

7 Машићи 2296/2 265 Мјесна заједница Центар Машића ОР, НОР, ЖФТ, 
Солунци, машићка 

буна, 
8 Кочићево 1206/1 232 Мјесна заједница Центар Кочић. ОР, НОР, ЖФТ, 
9 Врбашка 1682 268 СО Градишка Раскр. ГП-Дуб. ОР, НОР, ЖФТ, 
10 Горњи Карајзовци 715 (713) 135 Министарство 

просвете 
Код ос. школе ОР, НОР, ЖФТ, 

11 Доњи Подградци 1678/1 510 Мјесна заједница Центар Д. Под. ОР, НОР, ЖФТ, 
12 Трошељи 1284 328 Организ. народ. 

омлади. 
Центар Троше. ОР, НОР, ЖФТ, 

13 Жеравица 74/2 124 „Ратарство“ Н. 
Топола 

Центар Жерав. ОР-ромима, НОР, 
ЖФТ, 

14 Романовци 1601 233 Министарство 
просвете 

Код основ. шк. ОР, НОР, ЖФТ, 

15 Козинци 442 177 Земљ. задр. 
Градишка 

Центар Козина ОР. НОР, ЖФТ, 

16 Доња Јурковица 671/1 162 Јелена Поповић Центар Д. Јур. ОР, НОР, ЖФТ, 
17 Миљевићи 275/2 133 ССРН, подр. 

Миљевићи 
Код Ос. школе ОР, НОР, ЖФТ, 

18 Доњи Карајзовци 1160/1 169 „Ратарство“ Н. 
Топола 

Код гробља ОР, НОР, ЖФТ, 

19 Горњи Подградци   „Дрвна индустр.“ 
Г. Подградци 

Код Дрвн. инд. ОР, НОР, ЖФТ, 

20 Милошево Брдо   Министарство 
просвете 

Код Осн. шко. ОР, НОР, ЖФТ, 

21 Кијевци   Министарство 
просвете 

Двориште ОШ ОР, НОР, ЖФТ, 

22 Сеферовци   Мјесна заједница Код Дома кул. ОР, НОР, ЖФТ, 
23 Берек   Путно земљиште Код старе шко. ОР, НОР, ЖФТ, 
24 Горња Јурковица    Код Дома културе ОР, ЦЖР, НОР, 

ЖФТ, 
25 Вакуф   Министарство 

просвете 
У двориш. ОШ ОР, НОР, ЖФТ, 

26 Цимироти 815 98 Министарство 
просвете 

Код Ос. школе ОР, НОР, ЖФТ. 
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Б Спомен обиљежја погинулим борцима отаџбонског рата 1991.-1995.године на 
посебним локацијама 

27 Церовљани 1200 22 Министарство 
просвете 

Код Ос. школе Споменик 

28 „Метал“ а.д. 
Градишка 

  „Метал“ а.д. 
Градишка 

Испр. упр. згра Споменик 

29 Јабланица 1474/1 229 Министарство 
просвете 

Двориште ОШ Споменик 

30 Бок Јанковац 479/2 192 СО Градишка Грађевина Споменик 
31 Машићи   Мјесна заједница Код Дом. култ. Спомен компл. 
32 Нова Топола   „Поткозарје“а.д. Код Робне кућ. Споменик 
33 Чатрња 1368/4  Борачка 

организација 
Раскрс. Церов. Споменик 

34 Жеравица    Испред стадио. Спомен плоча 
35 „Дрвна 

индустрија“а.д. 
Г.Подград. 

  „Дрвна инд.“а.д. 
Г.Подг. 

На ула. у „ДИ“ Спомен плоча 

36 „Јелшинград“а.д. 
Градишка 

  „Јелшинград“а.д. 
Гради. 

Управна зграда Спомен пано 

37 „Левита“ а.д. 
Градишка 

  „Левита“а.д. 
Градишка 

Управна зграда Спомен плоча 

38 СО Градишка   СО Градишка Стара зграда Спомен плоча 
39 „Ратарство“а.д. 

Нова Топола 
  „Ратарство“а.д. Н. 

Топо. 
Управна зграда Спомен пано 

40 „Станица полиције“ 
Градишка 

  Мин. унут. 
послова РС 

Улаз у Стан. п. Спомен плоча 

41 ОШ„Данило 
Борковић“ 
Градишка 

  Министарство 
просвете 

Улаз у ОШ Спомен плоча 

42 В.П. „Сава“ 
Градишка 

  В.П. „Сава“ 
Градишка 

Управна зграда Спомен плоча 

43 Нова Топола – 
Ловачки дом 

   На зиду Лов. д. Спомен плоча 

44 „Инга“ а.д. 
Градишка 

  „Инга“ а.д. 
Градишка 

Управна зграда Спомен плоча 

45  Романовци  - ЗЗ   ЗЗ „Романовци“ Управна зграда Спомен плоча 
46 Миљевићи ОШ 

„Петар Кочић“ 
  Министарство 

просвете 
На зиду ОШ Спомен плоча 

47 Градишка 
„Соколски дом“ 

  Соколско 
друштво 

Соколски дом Спомен соба 

48 Бок јанковац – Дом 
културе 

  МЗ Бок јанковац Дом културе Спомен соба 

49 Крајишник   МЗ Крајишник Испред Дома 
културе 

Споменик 

В Спомен обиљежја погинулим борцима НОР-а и жртвама фашистичког терора на 
посебним локацијама 

50 Ламинци Дубраве    Бивше кућишт. В. 
Пуљаревића 

Споменик борцима 

51 Вилуси – пут 
према БЛ цести 

   Стратиште поред 
пута 

Споменик 
ЖФТ 

52 Нова Топола код 
упр. а.д. „Ратар.“ 

502/1 787 МЗ Нова Топола Код управ. згр. 
. „Ратарства“ 

Спомен компл. 
Борци и ЖФТ 

53 Горњи подградци 
– 13. Скојевки 

  Путно земљиште На пут. за Мра. Споменик ској. 

54 Г. Подградци - 
Буковица 

  Српске шуме Поред пута Споменик „Рањена 
птица“ 

55 Г. Подградци - 
Буковица 

  Српске шуме Код лугар. кућ. Спом. 11.краји. 

56 Јабланица 2254/2 278 Мирко С: Шешум Поред пута Споменик борцима, 
ЖФТ 

57 Драгељи   Мјесна заједница Дом културе Спом. плоча, борцима, 
ЖФТ 
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58 Орахова – 

Основна школа 
2828 33 Министарство 

просвете 
Двориште ОШ Сп. биста Авди Ћуку 

59 Јелићи – Основна 
школа 

  Министарство 
просвете 

Двориште ОШ Споменик борцима, 
ЖФТ 

60 Градишка – 
Спомен парк на 

Сави 

  СО Градишка Спомен парк Спомен компл. борци и 
ЖФТ 

61 Козара - Локва   Шумско 
газдинство 

Локва 
„Брусевац“ 

Споменик партиз. 
болниц. 

62 Орахова   Мјесна заједница Парк солидар. Експонат, патриз. 
авијац. 

63 Орахова   Мјесна заједница Испред спомен 
дома 

Споменик борцима, 
ЖФТ 

64 Средња Јурковица 
– Основна шко. 

  Министарство 
просвете 

На зиду ОШ Сп. плоча борцима, 
ЖФТ 

 
Напомена: Листу споменика и спомен -обиљежја који су изграђени на црквеном  
                    земљишту утврђује надлежна епархија 
 
Ред. 
Бр. 

М ј е с т о Катастар. 
честица 

Број 
плана 

Власник 
к.ч. 

Локација Напомена 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Елезагићи 1362 201 Српска правос. 

црква 
Порта СПЦ ОР, НОР, ЖФТ, 

(сп комплекс) 
2 Средња Јурковица 953/2 261 Српска православ. 

црква 
Центар С. Јур. ОР, НОР, ЖФТ, 

(сп комплекс) 
3 Грбавци 1087 353 Српска православ. 

црква 
Код срп. пр.цр. ОР, НОР, ЖФТ, 

(сп комплекс) 
4 Брестовчина 240/1 255 Српска православ. 

црква 
Град. гробље Спомен чесма 

5 Градишка   Српска правос. 
црква 

Испред порте Спомен плоча 

6 Кијевци – Храм 
српске прав. цркве 

  Српска православ. 
црква 

У храму цркве Спомен плоча 

7 Брестовчина   Српска правосла. 
црква 

Градск. гробље Споме. борцим. 

8 Крушкик   Српска правосла. 
црква 

У храму цркве Спомен плоча 

 
 
 На основу члана 23. Закона о ства-
рним правима (''Службени гласник Републи-
ке Српске“, број 124/08 и 95/11), 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, 4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној дана, 21.02. 2013. 
године, донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности за закључење 

уговора о куповини земљишта  
са Имшир Мујом из Ровина 

 
I 

Даје се сагласност за закључење 
уговора о куповини земљишта са Имшир 
(Хајрудина) Мујом из Ровина, означеног као: 

 
 

-к.ч. бр. 498/5   Беглук њива 3. класе, 
површине 339 m2 

       уписане у п.л. бр. 599 к.о. Ровине   
по цијени од 7 КМ/1m2 (укупно 

2.373,00 КМ), ради изградње саобраћајнице. 
 

II 
Овлашћује се Начелник Општине да 

закључи уговор о куповини земљишта из 
тачке I ове одлуке.  

                                                      
III 

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

 
Број:01-022-42/13                   
Датум:21.02.2013.године                            
Градишка             ПРЕДСЈЕДНИК                                        
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                           Радислав Дончић с.р.            
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Скупштина општине Градишка, у 
предмету замјена грађевинског земљишта, на 
основу члана 15. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", број112/06), 
члана 348. Закона о стварним правима 
("Службени гласник Републике Српске", број 
124/08, 58/09 и 5/11), члана 6. Одлуке о 
грађевинском земљишту ("Службени гласник 
општине Градишка", број 6/07, 6/09, 3/11 и 
1/12) и члана 17. и 33. Статута Општине 
Градишка ("Службени гласник општине 
Градишка", број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), 
на сједници одржаној дана, 21.02. 2013. 
године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за закључење 

Уговора о замјени некретнина са  
''ЛАГУНА ШПЕД'' д.о.о. Градишка  

 
I 

Даје се сагласност за закључивање 
Уговора о замјени некретнина са ''ЛАГУНА 
ШПЕД“ д.о.о. Градишка из Градишке, којим 
Општина Градишка даје у замјену, 
''ЛАГУНА ШПЕД“ д.о.о. Градишка, парцелу 
означену као: 
- к.ч. бр. 265/14 ''УЛ. 'ПОТКОЗАРСКА'', 

њива 2. класе у површини од 113 m2, 
уписана у п.л. бр. 2689 к.о. Градишка-
град, посјед и власништво Општине 
Градишка, са 1/1 дијела, а  ''ЛАГУНА 
ШПЕД“ д.о.о. Градишка даје у замјену, 
Општини Градишка, грађевинско 
земљиште, означено као: 

- к.ч. бр. 269/31 ''УЛ. ПЕТРА ПЕЦИЈЕ'', 
градилиште у површини од 24 m2, 
уписано у п.л. бр. 2618 к.о.Градишка-
град, посјед и власништво ''ЛАГУНА 
ШПЕД''  д.о.о. Градишка, са 1/1 дијела.  

                                                             
II 

Уговором из тачке I ове одлуке 
регулисаће се сви међусобни односи између 
Општине Градишка и ''ЛАГУНА ШПЕД“ 
д.о.о. Градишка из Градишке (разлика у 
вриједности некретнина, укњижба и др.). 

  
III 

Овлашћује се Начелник општине 
Градишка да у име Општине Градишка 
закључи уговор из тачке I ове одлуке са 
''ЛАГУНА ШПЕД“ д.о.о. Градишка из 
Градишке.  
             
 
                                

 
IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
    
Број:01-022-43/13                   
Датум:21.02.2013.године 
Градишка                    ПРЕДСЈЕДНИК 
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                Радислав Дончић с.р. 
 
 
 

Скупштина општине Градишка у 
предмету замјенe некретнина, по захтјеву 
Козомора Драге заступаног по пнм. адвокату 
Душану Тодоровићу из Градишке, на основу 
члана 16. став 3. Закона о грађевинском 
земљишту (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 112/06), члана 6. Одлуке о 
грађевинском земљишту (''Службени гласник 
општине Градишка'', број 6/07, 6/09, 3/11 и 
1/12) и члана 17. и 33. Статута Општине 
Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка'', број 8/05, 4/08, 3/09 и 2/12, на 
сједници одржаној дана, 21.02. 2013. године,  
донијела је  

                                       
О Д Л У К У 

о давању сагласности за закључење 
Уговора о замјени некретнина са 

КОЗОМОРА ДРАГОМ син Михајла из 
Градишке 

 
I 

Даје се сагласност за закључење Уговора 
о замјени некретнина  са Козомора Драгом из 
Градишке  којим општина Градишка даје у 
замјену Козомора Драги из Градишке 
грађевинско земљиште означено као: 
- к.ч. бр. 1839/165 ''ђурићка'' њива 3. класе 

у површини од 195 m2 уписана у п.л. бр. 
3078 к.о. Градишка-село као посјед 
општине Градишка са 1/1 дијела, а 
Козомора Драго даје у замјену општини 
Градишка своје некретнине означене као  

- к.ч.бр. 1839/245 ''ђурићка'' њива 2. класе у 
површини од 192 m2 уписана у п.л. бр. 
1191 к.о. Градишка-село. 

 
II 

Уговором из тачке  I ове одлуке 
регулисаће се сви међусобни односи између 
општине Градишка и Козомора Драге сина 
Михајла из Градишке (разлика у вриједности 
некретнина, укњижба и др.). 
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III 

Овлашћује се Начелник општине Гра-
дишка да у име општине Градишка закључи 
уговор из тачке I ове одлуке са Козомора 
Драгом из Градишке. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављена у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
Број:01-022-44/13                   
Датум:21.02.2013.године                            
Градишка                       ПРЕДСЈЕДНИК 
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                    Радислав Дончић с.р. 
                                                                 

 
                                                                                   

Скупштина општине Градишка, у 
предмету комплетирања грађевинског 
земљишта, по захтјеву  ''Градид инжењеринг'' 
д.о.о. Градишка,  на основу члана 16. став 1. 
тачка д. Закона о грађевинском земљишту 
Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске", број 112/06), члана 8. 
Одлуке о грађевинском земљишту ("Службе-
ни гласник општине Градишка", број 6/09) и 
члана 17. и 33. Статута Општине Градишка 
("Службени гласник општине Градишка", 
број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12 ), на сједници 
одржаној дана, 21.02.2013. године, донијела 
је  
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за закључење 

Уговора о продаји неизграђеног  
градског грађевинског земљишта 

непосредном погодбом са  ''ГРАДИД 
ИНЖЕЊЕРИНГ'' д.о.о. Градишка из 

Градишке 
 

I 
Даје се сагласност за закључење Уго-

вора о продаји неизграђеног градског грађе-
винског земљишта непосредном погодбом, 
ради комплетирања грађевинске парцеле, 
означеног као: к.ч.бр. 872/2  Ул. ХАЏИДЕ-
ДИНА, двориште у површини од  78 m2 , 
уписана у п.л.бр. 2689 к.о. Градишка-град, 
право својине  Општине Градишка, са 1/1 
дијела  са “Градид инжењеринг“ д.о.о. Гради-
шка.  
 

II 
’’Градид инжењеринг“ д.о.о. Гради-

шка дужан је платити накнаду за продато 
земљиште из тачке 1. по тржишној цијени у  

 
износу од 200,00 КМ/m2, што за 78 m2 износи 
15.600,00 КМ.  

 
III 

  Овлашћује се Начелник oпштине 
Градишка да у име Општине Градишка 
закључи уговор из тачке I ове одлуке са 
’’Градид инжењеринг“ д.о.о. Градишка . 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављена у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
Број:01-022-45/13                   
Датум:21.02.2013.године                            
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                    Радислав Дончић с.р. 

 
 
 

 
Скупштина општине Градишка, 

рјешавајући по захтјеву Балаћ Богдана из 
Градишке, за утврђивање права својине на  
грађевинском земљишту у државној својини 
на основу члана 47. Закона о грађевинском 
земљишту (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 112/06), члана 190. Закона о 
општем управном поступку (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 
и 50/10) и члана 17. и 33. Статута Општине 
Градишка (''Службени гласник општине 
Градишка'', број  8/05, 4/08 1/09 3/09 и 2/12), 
на сједници одржаној дана,21.02.2013. године  
донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
Одбија се захтјев Балаћ Богдана из 

Градишке за утврђивање права својине на 
градском грађевинском земљишту које 
служи као земљиште за редовну употребу 
пословног објекта власништво истог, 
означено као (дио) к.ч.бр. 399/11, уписана у 
п.л.бр. 2689/105 к.о. Градишка-град, као 
посјед општине Градишка, као неоснован.     
       

O б р а з л о ж е њ е 
 

Балаћ Богдан из Градишке је поднио 
захтјев за утврђивање права својине на 
земљишту у државној својини на којој има 
саграђен пословни објекат и то к.ч.бр. 617/4 
к.о. Градишка-град, наводећи да је на истом 
саградио привремени пословни објекат са 
свом потребном документацијом, те да је у 
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међувремену измијењен Регулациони план 
чиме су створени услови да откупи од 
општине Градишка предметно земљиште и 
предметни објекат упише као трајни. 

Уз захтјев је приложио и п.л. бр.2622 
к.о. Градишка-град, копију катастарског 
плана бр.4 к.о. Градишка-град, копију Рјеше-
ња општине Бос. Градишка-Општинска 
комисија за привредне и друштвене дјелатно-
сти, број: 05/2-361-141/87 од 29.04.1987. 
године, копију Рјешења Скупштине општине 
Градишка Бос. Градишка-Завод за друштвено 
и просторно планирање, број 08/2-360-82/84 
од 16.10.1984. године. Поступајући по подне-
сеном захтјеву одржана је расправа на лицу 
мјеста дана, 02.04.2009. године, којој је 
присуствовао Балаћ Богдан, вјештак геоме-
тар, Симовић Даница, стручни сарадник у 
Правобра-нилаштву РС СЗ Бања Лука по 
овлаштењу, број: У-250/09 од 02.04.2009. 
године, на којој је утврђено сљедеће: 
- вјештак геометар је идентификовао 

предметно градско земљиште, те дао свој 
налаз у коме се каже да је након 
идентификациије предметног земљишта  
утврдио да на к.ч. бр. 617/4 к.о. 
Градишка-град није саграђен пословни 
објекат Балаћ Богдана, него је исти 
саграђен на дијелу к.ч.бр. 399/11 која је у 
катастарском операту уписана са правом 
коришћења Техничке школе у Градишци, 

- увидом у приложену документацију и то: 
копију Рјешења Скупштине општине Бос. 
Градишка Завод за друштвено и просто-
рно планирање, број: 08/2-360-82/84 од 
16.10.1984. године, копију Рјешења 
општине Бос. Градишка-Општинске 
комисије за привредне и друштвене 
дјелатности, број: 05/2-36-141/87 од 
29.04.1987. године, утврђено је да се ради 
о привременом пословном објекту. 

- стручни сарадник у Правобранилаштву 
РС СЗ Бања Лука, Даница Симовић је 
затражила да подносилац захтјева 
прецизира захтјев у погледу катастарске 
парцеле на којој се тражи утврђивање 
права својине, те да ће се о захтјеву 
накнадно изјаснити. 

 
Правобранилаштво РС СЗ Бања Лука 

је у свом изјашњењу, број: У-250/09 од 
26.06.2009. године навело да остају код 
својих навода са расправе од 02.04.2009. 
године, те у прилогу доставило допис 
општине Градишка, број: 02-760-15/09 од 
17.06.2009. године у коме наводе, да уколико 
се утврди да се објекат налази на парцели к.ч. 
бр. 399/11 и да се може задржати као трајни, 

да се проведе поступак уз прибављено 
мишљење Одјељења за урбанизам грађење 
комуналне и стамбене послове општине 
Градишка о могућности задржавања објеката 
и обрачуна цијена за земљиште и ренту.  

 
Подносилац захтјева је на записник 

дана, 14.03.2012. године прецизирао свој 
захтјев у смислу да тражи утврђивање права 
својине на к.ч.бр. 399/11 к.о. Градишка-град, 
а на којој је саградио свој пословни објекат, а 
која парцела је сада  уписана као посјед 
општине Градишка са 1/1 дијела (на основу 
рјешења РГУ ПЈ Градишка, број: 21.18/476-
37/11 од 09.11.2011. године  правоснажно 
29.11.2011. године, а који је саграђен на 
дијелу к.ч.бр.399/11 и да од општине Гради-
шка зависи да ли ће исти моћи задржати као 
трајни, а које изјашњење је по службеној 
дужности затражено  од Одјељења за урбани-
зам грађење комуналне и стамбене послове 
општине Градишка. 

Накнадно је достављено стручно 
мишљење Одјељења за урбанизам грађење 
комуналне и стамбене послове општине 
Градишка, број: 04-363-2-11/12 од 14.03.2012. 
године у коме се каже да к.ч. бр. 399/11 к.о. 
Градишка-град налази у обухвату 
Регулационог плана ''Градишка-Исток“ 
(''Службени гласник општине Градишка'',  
број 9/08). Према важећем планском акту 
већи дио парцеле к.ч. бр. 399/1 улази у састав 
јединствене грађевинске парцеле на којој је 
предвиђена изградња образовне установе (на 
терену изграђена Техничка школа) , а мањи 
дио предметне парцеле улази у састав 
парцела на којима је предвиђена изградња 
саобраћајнице (Ул. Косовке дјевојке). 
Објекат власништво Балаћ Богдана је 
изграђен на дијелу парцеле која улази у 
састав грађевинске парцеле Техничке школе. 
Према важећем планском акту предметни 
објекат се не може задржати као трајни 
објекат на овој парцели. Планом рушења 
предметни објекат је предвиђен за уклањање. 
Саставни дио овог стручног мишљења је 
Извод из Регулационог плана, број: 04-363-2-
11/12 од 13.03.2012. године.  

Према члану 47. Закона о 
грађевинском земљишту Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
112/06): 

1) ''Ако је до дана ступања на снагу 
овог закона на грађевинском земљишту у 
државној својини изграђена зграда без права 
коришћења земљишта ради грађења односно 
без одобрења за грађење, за које се може 
накнадно издати одобрење за грађење према 
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одредбама Закона о уређењу простора 
скупштина јединице локалне самоуправе 
утврдиће право власништва у корист гради-
теља односно његовог правног насљедника, 
уз обавезу плаћања накнаде за продато 
земљиште по тржишној вриједности грађеви-
нског земљишта, трошкова уређења грађе-
винског земљишта и накнаде за природне 
погодности тог земљишта (рента). 

2) Прије утврђивања права у складу 
са овим чланом, надлежни орган управе ће 
расправити имовинско правне односе'' 

Како је у конкретном случају 
утврђено да се ради о легално изграђеном 
привременом пословном објекту, те да је 
исти саграђен на дијелу к.ч. бр. 399/11 к.о. 
Градишка-град, а која парцела улази у састав 
грађевинске парцеле Техничке школе, те да 
се према важећем планском акту предметни 
објекат не може задржати као трајни објекат 
на овој парцели  и планом рушења предметни 
објекат је предвиђен за уклањање, нису 
испуњени услови за утврђивање права 
власништва на грађевинском земљишту које 
служи за редовну употребу предметног 
објекта у поступку легализације у смислу 
члана 47. Закона о грађевинском земљишту 
Републике Српске (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 112/06).  
  

С обзиром на изнесено одлучено је 
као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Против овог рјешења не може се 

изјавити жалба, али се може покренути 
управни спор, подношењем тужбе Окружном 
суду у Бањој Луци у року 30 дана од дана 
достављања рјешења. Тужба се подноси 
непосредно суду  у два примјерка. 
 
Број:01-475-14/13                                                                              
Датум:21.02.2013.године                                                       
Г р а д и ш к а                  ПРЕДСЈЕДНИК 
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                    Радислав Дончић с.р. 
                                                                                  
 

    
 Скупштина општине Градишка, 
рјешавајући по захтјеву Брњак Салкa из 
Градишке, за утврђивање права својине на  
грађевинском земљишту у државној својини, 
на основу члана 47.Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске (''Службени 
гласник Репу-блике Српске'', број 112/06), 
члана 190. Закона о општем управном 
поступку (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10) и члана 

17. и 33. Статута Општине Градишка 
(''Службени гласник општине Градишка'', 
број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), на сједници 
одржаној дана, 21.02. 2013. године  донијела 
је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

Одбија се захтјев Брњак Салка из 
Градишке за утврђивање права својине на 
градском грађевинском земљишту у 
државноj својини које служи као земљиште 
за редовну употребу пословних објеката 
власништво истог, означено као к.ч.бр. 
1370/31 и к.ч.бр. 1370/32 уписане у 
п.л.бр.2689  к.о. Градишк-град као посјед 
општине Градишка,  као неоснован. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Брњак Салко из Градишке је поднио 
захтјев за утврђивање права својине на 
земљишту у државној својини означеном као 
к.ч.бр. 1370/31 и 1370/32, уписане у п.л.бр. 
2689 к.о. Градишка–град са правом 
коришћења општине Градишка, на којем су 
саграђени пословни објекти власништво 
истог у тзв. Занатском центру ''Аутобуска 
станица'' у Градишци, а у смислу члана 47. 
Закона о грађевинском земљишту Републике 
Српске, такође је навео да се предметни 
пословни објекти воде већ 20 година као 
киосци  за које посједује грађевинску 
дозволу, а ради се о зиданим објектима који 
имају и земљиште за редовну употребу 
истих. 

Уз захтјев је приложена и копија 
рјешења АИПК ''Бос.Крајина'' Бања Лука ДП 
''Инжињеринг'' Бос.Градишка, број: 01/1-364-
361/90 од 11.04.1990. године, копија Рјешења 
о одобрењу за грађење општине Бос. 
Градишка-Општински секретаријат за 
послове управе, број: 05/2-361-604 од 
02.10.1990. године, копија уговора 
закљученог 18.05.1990. године између 
Основне заједнице комуналних дјелатности 
Бос.Градишка и Брњак Салка, копија 
Рјешења Општине Градишка-Завода за 
урбанизам стамбено-комуналне послове, 
грађевинарство и екологију, број: 11-364-
41/98 од 16.03.1998. године о привременој 
урба-нистичкој сагласности са ситуационим 
планом, копија Рјешења о одобрењу за 
изградњу Општина Градишка-Завод за 
урбанизам, стамбено-комуналне послове, 
грађевинарство и екологију, број: 11-361-
22/98 од 27.04.1998. године, копија Рјешења 
о употреби објекта Општина Градишка-Завод 
за урбанизам, стамбено комуналне послове, 
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грађевинарство и екологију, број: 11-360-
53/99 од 03.02.2000. године, копија 
овлашћења за Гео-услуга из Градишке од 
10.04.2008.године, копија записника од 
19.04.2008. године, копија катаста-рског 
плана бр.7 к.о.Градишка–град, копија 
увјерења Одјељења за урбанизам грађење 
комуналне и стамбене послове општине 
Градишка, број: 04-475-1-15/08 од 07.04.2008. 
године, копија уговора о поклону закљученог 
дана, 06.07.2007. године, између Мирјанић 
Момира и Брњак Салке. 
                                                                      

Дана, 04.07.2011. године одржана је 
расправа на лицу мјеста којој су 
присуствовали вјештак геометар, Брњак 
Салко, а у одсуству уредно позваног 
Правобранилаштва РС Сједиште замјеника 
Бања Лука и утврђено сљедеће: 
- од стране вјештака геометра 

идентификоване су к.ч.бр. 1370/31 у 
површини од 35 m2 и 1370/32 у површини 
од 68 m2 к.о. Градишка-град, а за које је 
утврђено да су изграђено градско 
грађевинско земљиште, односно да је на 
к.ч.бр. 1370/31 изграђен зидани пословни 
објекат, а на к.ч.бр. 1370/32 је саграђен 
зидани пословни објекат, обје 
катастарске парцеле су у катастарском 
операту уписане као посјед општине 
Градишка. 

- увидом у приложену документацију 
утврђено је да се ради о два привремена 
пословна објекта-зидана, власништво 
Брњак Салка са 1/1 дијела, изграђена на 
предметним катастарским парцелама у 
тзв. Занатском центру ''Аутобуска 
станица''. 

- такође је утврђено да је цијепањем 
земљишта, те формирањем к.ч.бр. 
1370/31 и 1370/32 к.о. Градишка-град 
одређено земљиште за редовну употребу 
пословних објеката власништво Брњак 
Салка, 

- Брњак Салко је истакао да се не слаже са 
изјашњењем Правобранилаштва РС 
Сједиште замјеника Бања Лука од 
29.06.2011. године да је његов захтјев 
неоснован, да по Закону о грађевинском 
земљишту и по општинској одлуци 
објекти привременог карактера могу бити 
само монтажно демонтажни киосци, а не 
зидани објекти као што је његов и сви 
други такви објекти у Занатском центру 
''Аутобуска станица'' сви објекти су 
зидани према пројектној документацији и 
одобрењу за изградњу гдје су и 
предвиђени зидани објекти, а не 

монтажно –демонтажни, да се његови 
пословни објекти воде више од 20 година 
а и сви објекти у Занатском центру као 
киосци, иако се ради о зиданим објектима 
,који имају грађевинску и употребну 
дозволу, те сматрам да због пословања и 
укњижбе истих треба рјешавати статус 
ових пословних објеката, јер је 
легализација истих била започета. 
Урађена је парцелација земљишта, чиме 
је одређено земљиште за редовну 
употребу објеката по УТУ условима, по 
мишљењу Одјељења за урбанизам, 
грађење комуналне и стамбене послове 
општине Градишка, број: 04-475-1-15/08 
од 07.04.2008. године, тј. цијепање 
земљишта је урађено по захтјеву 
општине Градишка, а власници објеката 
су сносили трошкове парцелације по 
рачуну Гео-услуге из Градишке, односно 
геометра Предрага Слијепчевића. Такође 
је потребно извршити увид у записник са 
лица мјеста од 19.04.2008. године, у коме 
геометар општине Градишка, Милица 
Дракулић констатује да је исто цијепање 
извршено према УТУ, број: 04-475-1-
15/08 од 07.04.2008. године. Из свега 
наведеног видљиво је да су све 
активности покренуте из општине, а ради 
рјешавања правног статуса пословних 
објеката у занатском центру, са свим смо 
били упознати као власници 
привремених објеката и сносили смо 
трошкове у вези са претварањем у трајне 
објекте. Сви започети послови су били 
прекинути без икаквог објашњења 
власницима.Тражимо од општине 
Градишка, односно Правобранилаштва 
РС Сједиште замјеника Бања Лука као 
законског заступника општине Градишка 
да нам образложи, због чега су те 
активности прекинуте и због чега се 
отежава даља реализација, када смо сви 
власници пословних објеката на састанку 
одржаном са Начелником општине 
Градишка договорили даљи наставак 
рада на легализацији објеката, односно 
претварање статуса истих објеката из 
привременог у трајне, те рјешавање 
земљишта за редовну употребу истих, 
укњижбу истих у земљишне књиге, а што 
је неопходно за пословање, јер се за исте 
не може издати власнички и посједовни 
лист као доказ о власништву, како нам је 
пословање у овим објектима отежано, 
сматрамо да под хитно треба рјешавати 
статус ових објеката, омогућити нам да 
откупимо земљиште за редовну употребу 
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објеката и омогућити нам да објекте 
укњижимо као трајне јер они у нарави и 
представљају трајне објекте (зидани). 
Сматрам да постојање ових објеката као 
до сада занатског центра у цјелини није 
могуће, јер ту има 18 власника објеката 
исто зиданих који за себе представљају 
једну грађевинску цјелину, те је овим 
цијепањем и започето утврђивање 
земљишта за редовну употребу за сваки 
објекат појединачно, па и за моје 
пословне објекте изграђене на к.ч.бр. 
1370/31 и 1370/32 к.о. Градишка-град, а 
које земљиште се тренутно води на 
општини Градишка. Дакле, сматрам да је 
превазиђено постојање занатског центра 
у овом облику, јер је циљ сваког 
власника пословног објекта да буде 
власник и земљишта за редовну употребу 
објекта и да као такав буде укњижен у 
катастру  и у земљишне књиге. На 
земљишту нисмо у могућности да се 
упишемо са никавим правом , сматарам 
да имам право на земљишту, јер сам 
власник  зиданог објекта па самим тим 
сам власник по закону и земљишта за 
редовну употребу. Из тог разлога и 
тражим по члану 47. Закона о 
грађевинском земљишту Републике 
Српске, да ми се утврди право 
власништва на земљишту, односно да се 
успостави правно јединство земљишта  и 
зграде,  односно пословног објекта, а све  
у смислу члана 330. и 331. став 1. и 2.  и 
члана 332. став 2. и 4. Закона о стварним 
правима и да се настави започети 
поступак легализације објеката у смислу 
издавања трајних одобрења за грађење и 
употребних дозвола за исте. Несхватљиво 
је да се општина понаша на овакав начин, 
да започне неке послове за које ми 
власници објеката сносимо трошкове, а 
онда се са тим стане не питајући нас нити 
објашњавајући ни о чему , а тиче се наше 
даље егзистенције и наших породица. 
Како нема законске запреке за рјешавање 
тражим да се о овом изјасни општина 
Градишка, јер је легализација покренута 
са њихове стране, што се види из 
приложене документације  УТУ-увјерења 
и УТУ-услови, а није ништа мијењано у 
погледу планске документације на овом 
земљишту.  

 
Правобранилаштво РС Сједиште 

замјеника Бања Лука у свом изјашњењу број: 
У-491/11 од 22.07.2011. године је навело да у 
свему остаје код свог изјашњења од 

29.06.2011. године и да накнадно достављена 
документација уз записник нема никаквог 
утицаја, те да и даље сматрају да је 
предметни захтјев неоснован те да као такав 
треба да буде одбијен. Према стручном 
мишљењу Одјељења за урбанизам грађење 
комуналне и стамбене послове општине 
Градишка од 08.12.2009. године предметно 
земљиште се налази у обухвату 
Урбанистичког пројекта ''Мањуреви-
Стадион-Топлана'', те према истом предметне 
парцеле улазе у састав грађевинске парцеле 
на којој је предвиђен парк. Урбанистичким 
пројектом Занатско-услужног центра 
''Аутобуска станица'' Бос. Градишка одређена 
је привремена грађевинска парцела за 
локацију двије групе киоска, односно 
привремених објеката у чији састав улазе  и 
парцеле бр. 1370/31 и 1370/32 к.о. Градишка-
-град, дакле Урбанистичким пројектом 
''Мањуреви-Стадион-Топлана'' и  
Урбанистичким пројектом Занатско 
услужног центра ''Аутобуска станица“, ове 
парцеле нису предвиђене као засебне 
грађевинске цјелине за изградњу објеката 
трајног карактера. У прилогу достављаjу 
копију предметног стручног мишљења од 
08.12.2009. године, те је предложено да 
захтјев буде одбијен као неоснован. 

Накнадно је прибављено стручно 
мишљење Одјељења за урбанизам грађење 
комуналне и стамбене послове  општине 
Градишка,  број: 04-363-2-23/12 од 
30.05.2012. године,  у коме се каже Занатски 
центар ''Аутобуска станица'' налази се у 
обухвату Урбанистичког пројекта 
''Мањуреви-Стадион-Топлана''  (''Службени 
гласник општине Градишка'', број 3/03). 
Према Урбанистичком пројекту парцеле на 
којима је изграђен Занатски центар улазе у 
састав грађевинске парцеле на којој је 
предвиђен парк. Урбанистичким пројектом 
Занатско-услужног центра ''Аутобуска 
станица'' Босанска Градишка (''Службени 
гласник општине Градишка'', број 3/90), 
одређена је привремена грађевинска парцела 
за локацију двије групе киоска, односно 
привремених објеката, на основу кога 
планског акта су исти и изграђени. 
Урбанистичким пројектом ''Мањуреви-
Стадион-Топлана“, који је тренутно важећи 
плански акт за ову локацију, парцеле на 
којима се налази предметни Занатски центар 
нису предвиђене као засебне грађевинске 
парцеле за изградњу пословних објеката, 
односно важећи Урбанистички пројекат не 
предвиђа задржавање ових објеката, те се 
они уопште не могу задржати. 
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Према члану 47 Закона о грађеви-
нском земљишту РС (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 112/06): 

1) ''Ако је до дана ступања на снагу 
овог закона на грађевинском земљишту у 
државној својини изграђена зграда без права 
коришћења земљишта ради грађења односно 
без одобрења за грађење, за које се може 
накнадно издати одобрење за грађење према 
одредбама Закона о уређењу простора 
скупштина јединице локалне самоуправе 
утврдиће право власништва у корист 
градитеља односно његовог правног 
насљедника, уз обавезу плаћања накнаде за 
продато земљиште по тржишној вриједности 
грађевинског земљишта, трошкова уређења 
грађевинског земљишта и накнаде за 
природне погодности тог земљишта (рента). 
 

2) Прије утврђивања права у складу 
са овим чланом, надлежни орган управе ће 
расправити имовинско-правне односе''. 
 

Како је у конкретном случају утврђе-
но да се ради о легално изграђеним привре-
меним пословним објектима (два пословна 
објекта), те да је један саграђен на к.ч.бр. 
1370/31, а други на к.ч.бр. 1370/32 к.о. Гради-
шка-град, оба власништво Брњак Салке са 
1/1 дијела, те да се према важећем планском 
акту предметни објекти не могу задржати као 
трајни, објекти на овим  парцелама, нису 
испуњени  услови за утврђивање права 
власништва на грађевинском земљишту које 
служи за редовну употребу предметних 
објеката у поступку легализације у смислу 
члана 47. Закона о грађевинском земљишту 
Републике Српске (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 112/06). 
 

С обзиром на изнесено одлучено је 
као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Против овог рјешења не може се 

изјавити жалба, али се може покренути упра-
вни спор, подношењем тужбе Окружном 
суду у Бањој Луци у року 30 дана од дана 
достављања рјешења. Тужба се подноси 
непосредно суду  у два примјерка. 
 
 
Број:01-475-15/13                                                                              
Датум:21.02.2013.године                                                       
Градишка                       ПРЕДСЈЕДНИК     
                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Радислав Дончић с.р. 
 

 
Скупштина општине Градишка, у 

предмету исправке грешке у рјешењу, по 
захтјеву Фишек Хамзалије сина Ибре  из 
Градишке, којег заступа Лајић Велибор из 
Градишке, на основу члана 207. Закона о 
општем управном поступку  (''Службени гла-
сник Републике Српске“, број 13/02, 87/07 и 
50/10) и члана 17. и 33. Статута Општине 
Градишка ''Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12 ), 
на сједници одржаној дана 21.02.2013.године, 
донијела је  
     

З А К Љ У Ч А К 
 

ИСПРАВЉА СЕ ГРЕШКА, у тачки 1. 
диспозитива Рјешења Скупштине општине 
Бос. Градишка, број: 02/3-475-271/74 од 
27.11.1974. године, у предмету додјеле грађе-
винског неизграђеног земљишта у друштве-
ној својини, тако што умјесто : 
 

''Фишековић Ахметовој Фатими'', 
треба да стоји: 
 

''Фишек Фатими, кћери Ахмета''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Фишек Хамзалија из Градишке, 
заступан по пуномоћнику Лајић Велибору из 
Градишке, поднио је захтјев за исправку 
грешке у рјешењу  Скупштине општине  Бос. 
Градишка, број: 02/3-475-271/74 од 
27.11.1974. године, у предмету додјеле грађе-
винског земљишта у друштвеној својини, у 
којем је погрешно уписано презиме Фише-
ковић, умјесто Фишек. Уз захтјев је 
приложио:  Извод из МКУ за матично 
подручје Градишка, број: 03/1-202-1-2002/12 
од 10.12.2012. године,  Рјешење Скупштине 
општине  Бос. Градишка, број: 02/3-475-
271/74 од 27.11. 1974. године, препис п.л.бр. 
1717 к.о. Градишка-град, као и тестамент 
Фишек Фатиме, састављен код нотара 
Љубљанац Златана у Градишци, 03.04.2007. 
године, из којег произилази његов правни 
интерес за исправку наведеног рјешења.   

Поступајући по поднесеном захтјеву, 
извршен је увид у приложену документа-
цију, те утврђено да је, у тачки 1. диспози-
тива рјешења, грешком уписано презиме 
Фишековић, умјесто Фишек .  

Чланом 207. Закона о општем упра-
вном поступку  (''Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 13/02, 87/07), прописано 
је да орган који је донио рјешење, односно 
службено лице које је потписало рјешење, 
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може, у свако вријеме, да исправи грешку у 
именима и бројевима, писању или рачунању, 
као и друге очигледне нетачности у рјешењу 
или његовим овјереним преписима. Исправка 
грешке производи правно дејство, од дана од 
којег производи правно дејство рјешење које 
се исправља. 

Како се у конкретном случају ради о 
очигледној техничкој грешци насталој 
приликом писања рјешења, одлучено је као у 
диспозитиву, а на основу члана 207. Закона о 
општем управном поступку. 
 
 Поука о правном лијеку: 

Против овог закључка не може се 
изјавити жалба, али се може покренути упра-
вни спор тужбом код Окружног суда у 
Бањалуци, у року од 30 дана од дана пријема 
закључка. Тужба се у два примјерка непосре-
дно подноси Суду. 
 
Број:01-475-16/13                                                                              
Датум:21.02.2013.године                                                       
Градишка                      ПРЕДСЈЕДНИК    
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                  Радислав Дончић с.р. 
 
 
 

Скупштина општине Градишка, у 
предмету исправке грешке у рјешењу, по 
службеној дужности, на основу члана 207. 
Закона о општем управном поступку  (''Слу-
жбени гласник Републике Српске“, број 
13/02, 87/07 и 50/10) и члана 17. и 33. Статута 
Општине Градишка (''Службени гласник 
општине Градишка“), број 8/05, 4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12), на сједници одржаној дана, 
21.02.2013. године донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
 

Исправља се грешка у тачки 1. 
диспозитива Рјешења Скупштине општине 
Градишка број: 01-475-124/10 од 08.06.2010. 
године (''Службени гласник  Републике 
Српске“, брoј 112/06), тако што умјесто: 
 
  ''уписана у п.л.бр. 2649 к.о.Градишка-
град“, 

треба да стоји: 
''уписана у п.л.бр. 2689 

к.о.Градишка-град''. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

Рјешењем Скупштине општине 
Градишка број: 01-475-124/10 од 08.06.2010. 
године, утврђено је право власништва у 
корист Кременовић Новака, сина Стојка из 

Градишке, као градитеља објекта-гараже у 
Ул. Милоша Црњанског, у смислу члана 47. 
став 1. Закона о грађевинском земљишту 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
112/06), на грађевинском земљишту 
означеном као к.ч. бр. 262/150 Ул. Поткоза-
рска, гаража у површини од 18 m2 и двори-
ште у површини од 12 m2, уписана у п.л. бр. 
2649 к.о. Градишка-град са правом кори-
шћења општине Градишка. 
 

У поступку провођења рјешења у 
катастарском операту, утврђено је да је 
рјешење непроводиво, јер је погрешан број 
посједовног листа уписан у тачки 1.  
диспозитива рјешења. 
 

Поступајући по службеној дужности, 
извршен је увид у спис и приложену 
документацију, те је утврђено да је, у тачки 
1. диспозитива рјешења, грешком уписано да 
се ради о посједовном листу број 2649, к.о. 
Градишка-град, умјесто посједовном листу 
број 2689, к.о. Градишка-град. 
 

Чланом 207. Закона о општем 
управном поступку (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 13/02, 87/07), 
прописано је да орган који је донио рјешење, 
односно службено лице које је потписало 
рјешење, може, у свако вријеме, да исправи 
грешку у именима и бројевима, писању или 
рачунању, као и друге очигледне нетачности 
у рјешењу или његовим овјереним 
преписима. Исправка грешке производи 
правно дејство, од дана од којег производи 
правно дејство рјешење које се исправља. 
 

Како се у конкретном случају ради о 
очигледној техничкој грешци насталој 
приликом израде рјешења, одлучено је као у 
диспозитиву, а на основу члана 207. Закона о 
општем управном поступку. 
 
 Поука о правном лијеку: 

Против овог закључка не може се 
изјавити жалба, али се може покренути 
управни спор тужбом код Окружног суда у 
Бањалуци, у року од 30 дана од дана пријема 
закључка. Тужба се у два примјерка 
непосредно подноси Суду. 
  
Број:01-475-17/13                                                                             
Датум:21.02.2013.године                                                       
Градишка                      ПРЕДСЈЕДНИК    
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                  Радислав Дончић с.р. 
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На основу члана 17. тачка „н“ и члана 
33. Статута општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка" број: 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12) Скупштина општине Гради-
шка на сједници одржаној дана 21.02.2013. 
године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу члана Комисије за мандатна 
питања Скупштине општине Градишка 

 
Члан 1. 

 
Гдин СЛОБОДАН ВИДОВИЋ  р а 

з р ј е ш а в а се дужности члана Комисије за 
мандатна питања Скупштине општине Гра-
дишка, због преласка на другу дужност. 

 
Члан 2. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

Члан 3. 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка". 
 
Број:01-111-14/13 
Датум:21.02.2013.године 
Градишка                       ПРЕДСЈЕДНИК    
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                  Радислав Дончић с.р. 
 
 
 
 

На основу члана 17. тачка „н“ и члана 
33. Статута општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка" број: 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12) Скупштина општине Гра-
дишка на сједници одржаној дана 21.02. 
2013.године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Комисије за мандатна 
питања Скупштине општине Градишка 

 
Члан 1. 

 
      Гђица ВАЊА СТОЈНИЋ  и м е н у ј е  
се за члана Комисије за мандатна питања 
Скупштине општине Градишка,  

 
Члан 2. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 
 

 

Члан 3. 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка". 
 
Број:01-111-15/13 
Датум:21.02.2013.године 
Градишка                      ПРЕДСЈЕДНИК    
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                    Радислав Дончић с.р. 
                                                         
 

На основу члана 17. тачка „н“ и члана 
33. Статута општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка" број: 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12) Скупштина општине Гра-
дишка на сједници одржаној дана 21.02. 
2013. године доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу члана Комисије за питања 
младих Скупштине општине Градишка 

 
Члан 1. 

Гдин ЖЕЉКО БЛАГОЈЕВИЋ,   р а 
з р ј е ш а в а се дужности члана Комисије за  
питања младих Скупштине општине Гради-
шка, на лични захтјев. 

 
Члан 2. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

Члан 3. 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном гла-
снику општине Градишка". 
 
Број:01-111-16/13 
Датум:21.02.2013.године 
Градишка                     ПРЕДСЈЕДНИК    
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                    Радислав Дончић с.р          
 
 

На основу члана 17. тачка „н“ и члана 
33. Статута општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка" број: 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12) Скупштина општине Гради-
шка на сједници одржаној дана 21.02. 
2013.године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Комисије за  питања 
младихСкупштине општине Градишка 

 
Члан 1. 

        Гдин ЗОРАН ГВОЗДЕНАЦ   именује  
се за члана Комисије за питања младих 
Скупштине општине Градишка,  
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Члан 2. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

Члан 3. 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка". 
 
Број:01-111-17/13 
Датум:21.02.2013.године 
Градишка                      ПРЕДСЈЕДНИК    
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                    Радислав Дончић с.р       
 
 
 
 

На основу члана 17. тачка „н“ и члана 
33. Статута општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка" број: 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12) Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној дана 21.02. 
2013. године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу члана Комисије за 
разматрање захтјева за новчану 

помоћ из буџетске резерве у износу преко 
5.000,00 КМ Скупштине општине 

Градишка 
 

Члан 1. 
 

Гђа БРАНКИЦА ВРСАЈКОВИЋ  р 
а з р ј е ш а в а се дужности члана Комисије 
за разматрање захтјева за новчану помоћ из 
буџетске резерве у износу преко 5.000,00 КМ 
Скупштине општине Градишка, на лични 
захтјев. 
 

Члан 2. 
 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

Члан 3. 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Градишка". 
 
Број:01-111-18/13 
Датум:21.02.2013.године 
Градишка                      ПРЕДСЈЕДНИК    
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                    Радислав Дончић с.р       
 
 

 
 

На основу члана 17. тачка „н“ и члана 
33. Статута општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка" број: 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12) Скупштина општине Гради-
шка на сједници одржаној дана 21.02. 
2013.године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Комисије за 
разматрање захтјева за новчану 

помоћ из буџетске резерве у износу преко 
5.000,00 КМ Скупштине општине 

Градишка 
 

Члан 1. 
 

 Гдин НЕМАЊА ПАНИЋ  и м е н у- 
ј е  се за члана Комисије за разматрање 
захтјева за новчану помоћ из буџетске 
резерве у износу преко 5.000,00 КМ 
Скупштине општине Градишка,  

 
Члан 2. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

Члан 3. 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном гла-
снику општине Градишка". 
 
Број:01-111-19/13 
Датум:21.02.2013.године 
Градишка                      ПРЕДСЈЕДНИК    
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                    Радислав Дончић с.р    
 
 

На основу члана 17. тачка „н“ и члана 
33. Статута општине Градишка ("Службени 
гласник општине Градишка" број: 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12) Скупштина општине Гради-
шка на сједници одржаној дана 21.02. 2013. 
године доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о именовању Етичког 
одбора Скупштине општине Градишка 

 
Члан 1. 

Члан 1., тачке 1. и 3. Рјешења о име-
новању Етичког одбора Скупштине општине 
(“Службени гласник општине Градишка” 
број 6/12) мјењају се и гласе: 

  
“1. Љубо Суботић- предсједник 

        3. Немања Панић –члан” 



Број 3                           Службени гласник општине Градишка                           Страна 60

 
Члан 2. 

О извршењу овог Рјешења стараће се 
секретар Скупштине општине Градишка. 
 

Члан 3. 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном гла-
снику општине Градишка". 
 
Број:01-111-20/13 
Датум:21.02.2013.године 
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК    
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                    Радислав Дончић с.р   
 
 

На основу члана 33. Закона о уређењу 
простора и грађењу (»Службени гласник 
Републике Српске» бр. 55/10) и чл. 17 и 33 
Статута општине Градишка  (»Службени 
гласник општине Градишка« бр. 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12) Скупштина општине Гради-
шка на сједници одржаној 21.02.2013.године,   
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Савјета за праћење 
израде  измјене  Просторног плана 

општине Градишка 2005-2020. године  
 

1. Именује се Савјет за праће-
ње израде измјене Просторног плана 
општине Градишка 2005-2020. године 
( У даљем тексту: Савјет ) у саставу: 

 
1. Сребренка Торбица,    -предсједник 
2. Бранко Мартић,   -члан 
3. Милутин Мисимовић, -члан 
4. Перо Косовац,     -члан 
5. Владимир Грабеж,     -члан 

 
2. Задатак Савјета из претходне тачке 

је да прати израду измјене Просторног плана 
општине Градишка 2005.-2020. године и 
заузима стручне ставове према питањима 
општег, привредног и просторног развоја 
Општине и подручја обухвата планског акта, 
као и стручне ставове у погледу рационално-
сти и квалитета предложених планских 
рјешења. 
 

3. Мандат Савјета траје до окончања 
поступка доношења измјене Просторног 
плана општине Градишка 2005-2020. године  
 
 

 

 
4. Ово рјешење ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику општине Градишка. 

 
Број:01-111-21/13                       
Датум:21.02.2013.године              
Г р а д и ш к а              ПРЕДСЈЕДНИК    
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                    Радислав Дончић с.р   
 
 
 

На основу члана 33. Закона о уређењу 
простора и грађењу (»Службени гласник 
Републике Српске» бр. 55/10) и чл. 17 и 33 
Статута општине Градишка  (»Службени 
гласник општине Градишка« бр. 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12) Скупштина општине Гради-
шка на сједници одржаној 21.02.2013.године,  
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Савјета за праћење 
израде Урбанистичког пројекта 

“Стари парк“  
 

1. Именује се Савјета за праћење 
израде Урбанистичког пројекта “Стари парк” 
( У даљем тексту: Савјет ) у саставу: 
 

1.Зденко Драгичевић, -предсједник 
2.Радомир Шмитран, -члан 
3.Младен Вујичић,      -члан 
4.Ђорђе Живковић,    -члан 
5.Саша Суботић,         -члан 

 
2. Задатак Савјета из претходне тачке 

је да прати израду Урбанистичког пројекта  
“Стари парк“  и заузима стручне ставове 
према питањима општег, привредног и про-
сторног развоја Општине и подручја обухва-
та планског акта, као и стручне ставове у 
погледу рационалности и квалитета предло-
жених планских рјешења, усклађености 
Урбанистичког пројекта са Урбанистичким 
планом Градишке 2005-2020. године и Про-
сторним планом општине Градишка 2005-
2020. године, те усклађености са Законом о 
уређењу простора и грађењу и подзаконским 
актима.  
 

3. Мандат Савјета траје до окончања 
поступка доношења Урбанистичког пројекта  
“Стари парк”. 
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4. Ово рјешење ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику општине Градишка. 

 
Број:01-111-22/13    
Датум:21.02.2013.године 
Г р а д и ш к а              ПРЕДСЈЕДНИК    
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                    Радислав Дончић с.р   
 
 
 

На основу  члана  121. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број:101/04; 42/05 и 
118/05) и члана 33. Статута  општине Гради-
шка („Службени гласник општине Гради-
шка“, број:8/05; 4/08; 1/09; 3/09 и 2/12), Ску-
пштина општине Градишка на сједници 
одржаној 21.02.2013, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању и утврђивању листе 
стручњака који ће се именовати у 
Комисуије приликом спровођења   
поступка за пријем  службеника 

 Административне службе општине 
Градишка 

 
         1.Утврђује се листа стручњака са којима 
ће се именовати чланови комисија за пријем 
службеника у Административну службу 
општине Градишка и то: 

- др Славко Дуњић 
- др Душан Вукота 
- др  Драженка Јандрић,  
- Сејад Хуремовић, 
- Дарко Лацковић 
- Салко Брњак, 
- Бошко Чеко, 
- Борислав Лисица, 
- Душан Стојнић 
- Бешић Мехмед 

 

2. Ступањем на снагу овог Рјешења 
ставља се ван снаге Рјешење о именовању и 
утврђивању листе стручњака који ће се 
именовати у комисије приликом спровођења 
поступка за пријем службеника број 01-111-
26 од 23.02.2005.године („Службени гласник 
општине Градишка“ број 2/05) 

 
 

 
3.Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

Број:01-111-23/13                                                                       
Датум:21.02.2013.године                                                     
Г р а д и ш к а              ПРЕДСЈЕДНИК    
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                    Радислав Дончић с.р          
 
 
 
 

На основу  члана  121. Закона о лока-
лној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број:101/04; 42/05 и 118/05) и 
члана 33. Статута  општине Градишка („Слу-
жбени гласник општине Градишка“, 
број:8/05; 4/08; 1/09; 3/09 и 2/12), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
21.02.2013. godine , донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању Комисије за провођење  

поступка по конкурсу за избор 
 секретара Скупштине општине 

Градишка 
 

     1.У комисију за провођeње поступка по 
конкурсу за избор секретара Скупштине 
општине Градишка именују се: 

- Брњак Сенада,    -предсједник 
- Миљић Вујадин,     -члан 
- др  Славко Дуњић,  -члан 
- др Душан Вукота,    -члан 
- Хуремовић  Сејад,   -члан 

 

2.Задатак комисије је да утврди који ка-
ндидати испњавају услове из конкурса, обави 
интервју са кандидатима и утврди редосљед 
кандидата на основу стручних способности. 

 

3. Ступањем на снагу овог Рјешења ста-
вља се ван снаге Рјешење о именовању Коми-
сије за провођење поступка по конкурсу за 
избор секретара Скупштине општине број: 
01-022-229/08 од 26.12.2008. године („Слу-
жбени гласник општине Градишка„број 
10/08) 
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4.Ово рјешење ступа на снагу даном до-

ношења, а објавиће се у „Службеном гласни-
ку општине Градишка“. 

 
Број:01-111-24/13                                                                          
Датум:21.02.2013.године                                                     
Градишка                       ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                    Радислав Дончић с.р                                                                                    
                                                      

На основу  члана  121. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број:101/04; 42/05 и 
118/05) и члана 33. Статута  општине Гради-
шка („Службени гласник општине Гради-
шка“, број:8/05; 4/08; 1/09; 3/09 и 2/12), Ску-
пштина општине Градишка на сједници 
одржаној 21.02.2013.godine донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о именовању Комисије за провођење   

поступка по конкурсу за избор 
начелника Одјељења 

Административне службе општине 
Градишка 

 
1.У комисију за провођење поступка 

по конкурсу за избор начелника Одјељења 
Административне службе општине Градишка 
именују се: 

- Бороја Светко,  -предсједник 
- Горан Ђорђић, - члан 
- др  Славко Дуњић, -члан 
- др Душан Вукота, - члан 
- Бешић Мехмед, - члан 

 

2.Задатак комисије је да утврди који 
кандидати испњавају услове из конкурса, 
обави интервју са кандидатима и утврди 
редосљед кандидата на основу стручних 
способности. 

 
3. Ступањем на снагу овог Рјешења ста-

вља се ван снаге Рјешење о именовању 
Комисије за провођење поступка по конкурсу 
за избор Начелника одјељења Администрати-
вне службе општине Градишка број 01-111-
6/09 од 19.02.2009.године („Службени гла-
сник општине Градишка“ број 1/09) 

 

 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број:01-111- 25/13                                                                       
Датум:21.02.2013.године                                                      
Градишка                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                    Радислав Дончић с.р                                                                                   
                                                                     

На основу  члана  121. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број:101/04; 42/05 и 
118/05) и члана 33. Статута  општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број:8/05; 4/08; 1/09; 3/09 и 2/12), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 21.02.2013. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за провођење  

поступка по конкурсу за избор  
службеника Административне службе 

општине Градишка 
 

1.У комисију за провођење поступка 
по конкурсу за избор службеника  Админи-
стративне службе општине Градишка име-
нују се: 

- Алекса Милановић,  -предсједник 
- Никола Солдатић,          -члан 
- др  Драженка Јандрић,   -члан 
- др Душан Вукота,           -члан 
- Брњак  Салко,                  -члан 

 
2. Задатак комисије је да утврди који 

кандидати испњавају услове из конкурса, 
обави интервју са кандидатима и утврди 
редосљед кандидата на основу стручних 
способности. 

 
3. Ступањем на снагу овог Рјешења ста-

вља се ван снаге Рјешење о именовању 
Kомисије за провођење поступка по конку-
рсу за пријем службеника број 01-111-34/12 
од 19.06.2012.године („Службени гласник 
општине Градишка“ број 3/12) 

 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном до-

ношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
Број:01-111- 26/13                                                                       
Датум:21.02.2013.године  ПРЕДСЈЕДНИК                                               
Г р а д и ш к а       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                          
                                      Радислав Дончић с.р. 



Број 3                           Службени гласник општине Градишка                           Страна 63

На основу члана 11. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе 
(’’Службени гласникРепублике Српске“, број 
20/12), члана 12. Одлуке о грађевинском 
земљишту (''Службени гласник општине 
Градишка“, број 6/07, 6/09 и 3/11) и чланова 
17. и 33. Статута Општине Градишка (''Слу-
жбени гласник општине Градишка“ бр.8/05, 
4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина општине 
Градишка на 4. редовној сједници одржаној 
21.02.2013. године, д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење 
јавног надметања за продају  

грађевинског земљишта у 
''Агроиндустријској зони Нова Топола'' 

 
  1. Именује се Комисија за за спрово-
ђење јавног надметања за продају грађеви-
нског   земљишта у ''Агроиндустријској зони 
Нова Топола'' (у даљњем тексту: Комисија), у 
саставу: 

1. Бороја Светко,  -предсједник  
     Брњак Сенада,   -замјеник предсједника 
2. Хрвачевић Милан, -члан 

         Бакић Александар, -замјеник члана 
3. Пуљаревић Гордана, -члан 

         Вукелић Немања, -замјеник члана 
 

За секретара Комисије се именује Ната-
ша Голић, a замјеник секретара комисије 
Петра Лукић Мирковић 

 
2. Задатак Комисије из претходне тачке 

је спровођење јавног надметања за продају 
грађевинског земљишта у ''Агроиндустри-
јској зони Нова Топола'' у складу са Прави-
лником о поступку јавног конкурса за распо-
лагање непокретностима у својини Републи-
ке Српске и јединица локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске“, број 
20/12). 

 
3. Мандат Комисије траје до окончања 

поступка продаје грађевинског земљишта у 
''Агроиндустријској зони Нова Топола''. 

 
4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

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

 
Број: 01-111-27/13                                                                            
Датум:21.02.2013.године                                                         
Градишка                         ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                    Радислав Дончић с.р      

На основу члана 12. Закона о мини-
старским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 41/03), члана 16. 
Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07   и  
109/12) и члана 33. Статута општине Гради-
шка („Службени гласник општине Гради-
шка“, број 8/05, 4/08, 1/09 , 3/09 и  2/12), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 21.02.2013. године, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрjешењу чланова Управног одбора 
Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Градишка 
 

I 
Разрjешавају се дужности чланови 

Управног одбора Јавне установе „Центар за 
социјални рад“ Градишка и то: 

- Мира Кнежевић, из Градишке 
- Биљана  Ђукић, из Градишке 
- Милкица  Иваштанин, из Градишке 

 
II 

Разрjешење из предходне тачке врши 
се због истека мандата. 
 

III 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-111-28 /13                                                                               
Датум:21.02.2013.године                                                         
Г р а д и ш к а               ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                    Радислав Дончић с.р                                                                           

                                                                          
 

На основу члана 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именова-
њима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03) и члана 33. 
Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 21.02.2013. 
године,   д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д. чланова Управног 

одбора Јавне установе „Центар за 
социјални рад“  Градишка 
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I 

Именују се в.д. чланови Управног 
одбора Јавне установе „Центар за социјални 
рад“ Градишка и то: 

- Андреа Раца,   
- Синиша Буловић, 
- Славка Васиљевић. 

 
II 

Именовање из предходне тачке врши 
се на период до окончања процедуре избора 
члана Управног одбора по конкурсу. 
 

III 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Градишка“ . 
 
Број:01-111-29 /13                                                                               
Датум:21.02.2013.године                                                         
Г р а д и ш к а                ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                    Радислав Дончић с.р    
 
 

На основу члана 12. Закона о мини-
старским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 41/03), члана 16. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07   и  109/12) и 
члана 33. Статута општине Градишка („Слу-
жбени гласник општине Градишка“, број 
8/05, 4/08, 1/09 , 3/09 и  2/12), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
21.02.2013. године, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу чланова Управног одбора 
Јавне установе „Народна библиотека“ 

Градишка 
 

I 
 

Разрјешавају се дужности чланови 
Управног одбора Јавне установе „Народна 
библиотека “ Градишка и то: 

- Мирко Јотић, из Градишке 
- Бранка Перић, из Градишке 
- Душан Гајић, из Градишке 

 
II 

Разрjешење из предходне тачке врши 
се због истека мандата. 
 
 

 
III 

Рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-111-30/13                                                                                 
Датум:21.02.2013.године                                                          
Г р а д и ш к а                ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                    Радислав Дончић с.р    

                                                                       
 
 

На основу члана 4. Закона о мини-
старским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 41/03), члана 16. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07   и  109/12) и 
члана 33. Статута општине Градишка („Слу-
жбени гласник општине Градишка“, број 
8/05, 4/08, 1/09 , 3/09 и  2/12), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
21.02.2013. године, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора 
Јавне установе „Народна библиотека“ 

Градишка 
 

I 
Именују се в.д   чланови Управног 

одбора Јавне установе „Народна библиотека 
“ Градишка и то: 

-Мира Лендић 
-Данијела Вуковић 
-Јасна Кахрић 

 
II 

 
Именовање из предходне тачке врши 

се на период до окончања процедуре избора 
члана Управног одбора по конкурсу. 
 

III 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-111-31/13                                                                                 
Датум:21.02.2013.године                                                          
Г р а д и ш к а                   ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                        Радислав Дончић с.р   
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На основу члана 5. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 75/04) и члана 33. Статута 
општине Градишка (Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 
3/09 и 2/12) Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној 21.02. 2103. године, 
донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности члана Надзорног 
одбора ЈП „Радио Градишка“ Градишка 

 
I 

Разрјешавају се дужности чланови 
Надзорног одбора ЈП „Радио Градишка“ 
Градишка: 

- Бранко Усорац, из Градишке 
- Сања Суботић, из Градишке 

 
II 

Разрешење из предходне тачке врши 
се због истека мандата. 
 

III 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-111-32/13                                                                               
Датум:21.02.2013. године                                                          
Г р а д и ш к а               ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                        Радислав Дончић с.р   

                                                                          
 На основу члана 12. Закона о мини-

старским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 41/03), члана 5. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 75/04) и члана 33. 
Статута општине Градишка („Службени гла-
сник општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12) Скупштина општине Гради-
шка на сједници одржаној 21.02.2013. годи-
не, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д. чланова Надзорног 

одбора ЈП „Радио Градишка“  
 
I 

Именују се  в.д. чланови Надзорног одбо-
ра ЈП „Радио Градишка“ Градишка у саставу: 

-Југослав Гавриловић 
-Мирко Марјановић 
-Бојана Цвјетковић 

 

II 
Именовање из предходне тачке врши 

се на период до окончања процедуре избора 
члана Надзорног одбора по конкурсу. 
 

III 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у  „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-111-33/13                                                                              
Датум:21.02.2013. године                                                         
Г р а д и ш к а               ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                        Радислав Дончић с.р   
 

На основу члана 16. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републи-
ке Српске“, број 68/07 и 109/12) члана 63. 
Закона о предшколскoм васпитању и образо-
вању („Службени гласник Републике 
Српске“, број 119/08) и члана 33. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09,  
3/09 и 2/12) Скупштина општине Градишка 
на сједници одржаној 21.02.2013. године, д о 
н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрjешењу чланова Управног одбора 
Јавне установе за предшколско 

образовање и васпитање „Лепа Радић“ 
Градишка 

 
I 

Разрјешавају се дужности чланови 
Управног одбора Јавне установе за предшко-
лско образовање и васпитање „Лепа Радић“ 
Градишка и то: 

- Владо Томић, из Градишке 
- Љиљана Јотић, из Градишке 

 
II 

Разрjешење из предходне тачке врши 
се због истека мандата. 
 

III 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-111-34/13                                                                            
Датум:21.02.2013. године                                                       
Г р а д и ш к а                  ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                        Радислав Дончић с.р  
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 На основу члана 4. Закона о мини-
старским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 41/03), члана 16. Закона 
о систему јавних служби („Службени гла-
сник Републике Српске“, број 68/07 и 
109/12), члана 63. Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Службени гласник 
Републике Српске“, број 119/08) и члана 33.  
Статута Општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 
1/09,  3/09 и 2/12), Скупштина општине Гра-
дишка на сједници одржаној 21.02.2013. 
године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању в.д. чланова Управног 
одбора Јавне установе за предшколско 

образовање и васпитање  
„Лепа Радић“ Градишка 

 
I 

Именују се в.д. чланови Управног 
одбора Јавне установе за предшколско обра-
зовање и васпитање „Лепа Радић“ Градишка 

- Дејан Јошић 
- Милкица Ђунић 
- Маја Бараћ 

 
II 

Именовање из предходне тачке врши 
се на период до окончања процедуре избора 
члана Управног одбора по конкурсу. 
 

III 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Градишка“. 
 
Број:01-111-35/13                                                                             
Датум:21.02.2013. године                                                       
Г р а д и ш к а                  ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                        Радислав Дончић с.р  

 
 

На основу члана 28. Закона о 
музејској дјелатности („Службени гласник 
Републике Српске“, број 89/08 и члана 33. 
Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број: 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 21.02.2013. 
године, донијела    је 
 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу чланова Управног одбора 
Јавне установе „Завичајни музеј“ 

Градишка 
 

I 
Разрешавају се дужности чланови 

Управног одбора Јавне установе „Завичајни 
музеј“ Градишка и то: 

- Миле Средојевић   -из Градишке,  
- Драган Драгановић -из Градишке 
- Есад Заховић             -из Градишке 

 
II 

Разрешење из предходне тачке врши 
се због истека мандата.  

 
III 

Рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Градишка“. 
 
Број: 01-111-36/13                                                                            
Датум:21.02.2013.године                                                         
Г р а д и ш к а               ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                        Радислав Дончић с.р  

                                                                       
На основу члана 4. Закона о мини-

старским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 41/03), члана 28. Закона о 
музејској дјелатности („Службени гласник 
Републике Српске“, број 89/08 и члана 33. 
Статута општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број: 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина општине Гра-
дишка на сједници одржаној 21.02.2013 
.године, донијела    је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. чланова Управног 
одбора Јавне установе „Завичајни 

музеј“ Градишка 
 

I 
Именују се в.д. чланови Управног 

одбора Јавне установе „Завичајни музеј“ 
Градишка и то: 

- Мирослав Ђурић,  
- Милорад Шобота 
- Маја Кужет 

 



Број 3                           Службени гласник општине Градишка                           Страна 67

 
II 

Именовање из предходне тачке врши 
се на период до окончања процедуре избора 
члана Управног одбора по конкурсу. 

 
III 

Рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Градишка“ . 
 
Број: 01-111-37/13                                                                             
Датум:21.02.2013.године                                                         
Г р а д и ш к а               ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                        Радислав Дончић с.р  

                                         
На основу члана 12. Закона о мини-

старским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 41/03), члана 16. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07   и  109/12) и 
члана 33. Статута општине Градишка („Слу-
жбени гласник општине Градишка“, број 
8/05, 4/08, 1/09 , 3/09 и  2/12), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
21.02.2013. године, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора 
ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка 

 
I 

Разрјешавају се дужности чланови 
Управног одбора ЈЗУ „ Дом здравља“ Гради-
шка и то: 

- Бранко Поткоњак, из Градишке 
- Борис Гргић, из Градишке 
- Гојко Прерад, из Градишке 
- Рајко Додик, из Градишке 
- Илија Рапаић, из Градишке 

 
II 

Разрјешење из предходне тачке врши 
се због истека мандата. 
 

III 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број: 01-111-38 /13                                                                             
Датум:21.02.2013.године                                                           
Г р а д и ш к а               ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                  Радислав Дончић с.р         
 

 
На основу члана 4. Закона о мини-

старским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 41/03), члана 16. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07   и  109/12) и 
члана 33. Статута општине Градишка („Слу-
жбени гласник општине Градишка“, број 
8/05, 4/08, 1/09 , 3/09 и  2/12), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
21.02.2013. године, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. чланова Управног 
одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка 

 
I 

Именују  се в.д.  чланови Управног 
одбора ЈЗУ „ Дом здравља“ Градишка и то: 

- Мара Дринић 
- др Благоја Томић 
- др Љиљана Даниловић 
- др Оливера Ћосић 
- Гордана Козомора 

 

II 
Именовање из предходне тачке врши 

се на период до окончања процедуре избора 
чланова Управног одбора по конкурсу. 
 

III 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
                                                                 
Број: 01-111-39 /13                                                                        
Датум:21.02.2013.године                                                          
Г р а д и ш к а               ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                  Радислав Дончић с.р    
 
 
 

На основу члана 12. Закона о мини-
старским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 41/03), члана 16. 
Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07 и 
109/12) и члана 33. Статута општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), 
Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 21.02.2013. године, д о н о с и 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
о разрешењу чланова Управног одбора 

Јавне здравствене установе 
 „Апотека Градишка“Градишка 

 
I 

Разрешавају  се дужности чланови 
Управног одбора Јавне здравствене установе 
„Апотека Градишка  “ Градишка и то: 

- Бранко Поткоњак   из Градишке 
- Зоран Азарић           из Градишке 
- Мирко Врањковић из Градишке 

 
II 

Разрешење из предходне тачке врши 
се због истека мандата 
 

III 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ . 
 
Број:01-111-40/09                                                                                  
Датум:21.02.2013. године                                                             
Г р а д и ш к а                   ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                  Радислав Дончић с.р    
 
 

На основу члана 4. Закона о мини-
старским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 41/03), члана 16. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и 
члана 33. Статута општине Градишка („Слу-
жбени гласник општине Градишка“, број 
8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
21.02.2013. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању в.д. чланова Управног 
одбора Јавне здравствене установе 

„Апотека Градишка“ Градишка 
 

I 
Именују се в.д. чланови Управног 

одбора Јавне здравствене установе „Апотека 
Градишка  “ Градишка и то: 

- др Анка Грабовић-Стојнић 
- др Божидар Гајић 
- Душко Јерковић 

 
II 

Именовање из предходне тачке врши 
се на период до окончања процедуре избора 
чланова Управног одбора по конкурсу . 

 
III 

Рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ . 
      
Број:01-111-41/09                                                                                 
Датум:21.02.2013. године                                                            
Г р а д и ш к а                   ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                  Радислав Дончић с.р    
                                                                  
 
 

На основу члана 12. Закона о мини-
старским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 41/03), члана 16. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07   и  109/12) и 
члана 33. Статута општине Градишка („Слу-
жбени гласник општине Градишка“, број 
8/05, 4/08, 1/09 , 3/09 и  2/12), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
21.02.2013.  године, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора 
Јавне установе „Културни центар“ 

Градишка 
 

I 
 

Разрјешавају се дужности чланови 
Управног одбора Јавне установе „Културни 
центар“ Градишка и то: 

 
- Миленко Гагић, из Градишке 
- Јован Дукић,       из Градишке 
- Јована Гвозден,  из Градишке 

 
II 

Разрjешење из предходне тачке врши 
се због истека мандата. 
 

III 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број: 01-111-42/13                                                                               
Датум:21.02.2013.године                                                           
Г р а д и ш к а                                                                                     
                                             ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                  Радислав Дончић с.р   
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На основу члана 4. Закона о мини-
старским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 41/03), члана 16. Закона 
о систему јавних служби („Службени гла-
сник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) 
и члана 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/05, 4/08, 1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
21.02.2013. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању в.д. чланова Управног 
одбора Јавне установе „Културни 

центар“ Градишка 
 
I 

Именују се в.д. чланови Управног 
одбора Јавне установе „Културни центар“ 
Градишка и то: 

- Југослав Давидовић  
- Зорица Ступар  
- Десанка Рађевић 

 
II 

Именовање из предходне тачке врши 
се на период до окончања процедуре избора 
члана Управног одбора по конкурсу. 
 

III 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Градишка“ . 
 
Број: 01-111-43/13                                                                               
Датум:21.02.2013.године                                                            
Г р а д и ш к а                 ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                  Радислав Дончић с.р                                                                        
                                              
 

На основу члана 12. Закона о мини-
старским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 5. 
Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 75/04) и 
члана 33. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/05, 4/08, 1/09,  3/09 и 2/12) Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној 
21.02. 2013. године, д о н о с и 
 
 
 
 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрjешењу чланова Надзорног одбора 
Спортског центра „Servitium“ Градишка 

 
I 

Разрjешавају се дужности чланови 
Надзорног одбора Спортског центра 
„Servitium“ Градишка и то: 

- Марица Бубуљ, из Градишке 
- Мирко Петровић, из Градишке 
- Васко Стојнић, из Градишке 

 
II 

Разрjешење из предходне тачке врши 
се због истека мандата. 
 

III 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број:01-111-44/13                                                                        
Датум:21.02.2013. године                                                  
Г р а д и ш к а                   ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                  Радислав Дончић с.р                                                                       
                                                         
 

 На основу члана 12. Закона о мини-
старским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 41/03), члана 5. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 75/04) и члана 33. 
Статута општине Градишка („Службени гла-
сник општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12) Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 21.02.2013. 
године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. члановa Надзорног 
одбора ЈП Спортски центар „Servitium“ 

Градишка 
 

I 
Именују се в.д. чланови Надзорног 

одбора ЈП Спортски центар „Servitium“ 
Градишка у саставу: 

-Небојша Дмитровић 
-Мара Дринић 
-Митар Миљић 

 
II 

Именовање из предходне тачке врши 
се на период до окончања процедуре избора 
члана Надзорног одбора по конкурсу. 
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III 
Рјешење ступа на снагу даном доно-

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

 
Број:01-111-45/13                                                                         
Датум:21.02.2013. године                                                  
Г р а д и ш к а                   ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                  Радислав Дончић с.р                                                                        
 
 
 

На основу члана 18. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 68/07) и члана 33. 
Статута општине Градишка („Службвени 
гласник општине Градишка“, број 8/05, 4/08, 
1/09, 3/09 и 2/12), Скупштина општине 
Градишка на сједници одржаној 21.02.2013. 
године,    д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу директора  
Туристичке организације општине 

Градишка 
 

I 
1. ВЕЉКО ЈОВАНОВИЋ, дипломи-

рани економиста из Градишке, разрјешава се 
са мјеста директора Туристичке организације 
општине Градишка, 
 

II 
Разрјешење из предходне тачке врши 

се због гашења Туристичке организације 
општине Градишка. 
 

III 
3. Рјешење ступа на снагу даном до-

ношења, а објавиће се у „Службеном гла-
снику Републике Српске“ и „Службеном 
гласнику општине Градишка“ 
 
Број:01-111- 46 /13                                                                               
Датум:21.02.2013. године                                                        
Г р а д и ш к а                   ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                                  Радислав Дончић с.р      
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