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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
 
  

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', бр. 118/02, 101/04, 42/05 и 98/13), чла-
на 34. Статута Општине Градишка -Пречи-
шћени текст  (''Службени гласник општине 
Градишка'',број 8/13) и чл. 3. и . Правилника о 
кориштењу средстава која се признају као 
трошкови репрезентације(„Службени гласник 
општине Градишка“, број 12/13) Начелник 
општине доноси 

 
О Д Л У К У 

о признавању дневних трошкова 
репрезентације за функционере Општине и 

запослене у Општинској управи 
 

Члан 1. 
 Запослени у Општинској управи Гради-
шка (у даљем тексту: запослени) имају право 
на један топли напитак (кафа или чај) у току 
радног дана без накнаде, на терет трошкова 
репрезентације. 
 Право из предходног става запослени у 
правилу користе прије почетка радног времена 
или у току паузе. 
 

Члан 2. 
Функционери Општине, савјетник на-

челника, секретар Скупштине општине, наче-
лници одјељења и шефови одсјека, имају право 
кориштења услуга кафе-кухиње у обављању 
својих редовних послова, водећи рачуна о 
рационалности потрошње. 

Функционери општине и начелници 
одјељења имају право на трошкове екстерне 

репрезентације, искучиво по овлаштењу Наче-
лника општине, уз навођење назива делегације 
и обавезно потписивање пуног имена и прези-
мена овлаштеног лица на рачуну издатом од 
стране даваоца услуге. 

 
Члан 3. 

Угоститељски радник у кафе-кухињи 
води евиденцију о потрошњи напитака пропи-
саних овом одлуком и на крају сваког мјесеца 
доставља је Одјељењу за општу управу. 

 
Члан 4. 

За спровођење ове одлуке задужује се 
Одјељење за општу  управу. 

 
Члан 5. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о признавању дневних тро-
шкова репрезентације за запослене у Админи-
стративној служби општине („Службени гла-
сник општине Градишка“, број 11/08) 

 
Члан 6. 

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

 
Број:02-022-255/13 
Датум:16.јануар 2014.год. 
Г р а д и ш к а          
                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                     Зоран Латиновић с.р.  
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На основу члана 6. Уредбе о условима 
и начину плаћања готовим новцем („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/03 и 1/04) 
и члана 34. Статута општине Градишка-Пре-
чишћен текст („Службени гласник општине 
Градишка“ број: 8/13) Начелник општине 
Градишка д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о благајничком максимуму за 2014. годину 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком одређује се износ 
готовог новца који органи општинске управе 
могу држати у својој благајни. 
 

Члан 2. 
Висина износа из предходног члана ове 

одлуке је 4.000,00 КМ 
 

Члан 3. 
За извршење ове одлуке задужује се 

Одјељење за финансије 
Члан 4. 

Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:02-022-2/14 
Датум:13.01.2014.год. 
Г р а д и ш к а          
                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                     Зоран Латиновић с.р.  
 
 
 

На основу члана 35. Статута општине 
Градишка-Пречишћен текст („Службени гла-
сник општине Градишка“ број: 8/13) и члана 2. 
Одлуке о стипендирању студената са подручја 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“ број 11/13) Начелник 
Општине Градишка д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о висини студентске стипендије за 

 2013/14. годину 
 

Члан 1. 
Утврђује се висина стипендије редо-

вним студентима Општине Градишка за 
2013/14 годуину у мјесечном износу од 120 
КМ (стотинудвадесет конвертибилних марака) 
 

Члан 2. 
Средства за студентске стипендије обе-

збједиће се из Буџета општине Градишка. 
 
 
 

Члан 3. 
О спровођењу  ове одлуке стараће се 

Одјељење за друштвене дјелатности. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу одмах, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Градишка“ 
 
Број:02-022-11/14 
Датум:31.01.2014.год. 
Г р а д и ш к а          
                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                     Зоран Латиновић с.р.  
 
 
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чл. 
17. и 19. Закона о спорту (''Службени гласник 
Републике Српске'', бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 
102/08), Правилника о категоризацији спортова 
у Републици Српској (''Службени гласник РС'', 
број 100/13), Закључака Савјета за спорт 
Скупштине општине Градишка број 01-66-
сл./14 од 24. јануара 2014. године и чл. 29. и 
35. Статута Општине Градишка - Пречишћени 
текст (''Службени гласник општине Градишка'', 
број 8/13), Начелник oпштине Градишка     д  о  
н  о  с  и 
 

О Д Л У К У    
о   измјени  Правилника 

о расподјели финансијских средстава за 
спорт на простору општине Градишка 

 
Члан 1. 

Члан 13. мијења се и гласи:  
„Средства планирана за суфинансира-

ње спорта расподјељују се на сљедећи начин: 
1.     5% - школски спорт и спортска рекре- 
                ација, 
2.    10% - значајне спортске манифестације и 
3.    85% - такмичарски спорт. 

Расподјелу и план утрошка средстава 
вршиће Одјељење за друштвене дјелатности уз 
прибављено мишљење Савјета за спорт.“ 
 

Члан 2. 
Члан 17. мијења се и гласи:  
„Расподјела средстава за такмичарски 

спорт врши се на основу чл. 8. и 9. овог прави-
лника. Одлуку о расподјели средстава усваја 
Начелник општине на основу приједлога Одје-
љења за друштвене дјелатности и прибављеног 
мишљења Савјета за спорт. 
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Средства за такмичарски спорт, изузима-
јући средства за клубове од посебног интереса, 
расподјељују се  на сљедећи начин: 

1. фудбал -  45,00%,  
2. кошарка -20,00 %, 
3. одбојка - 10,00 %, 
4. рукомет -  6,00 % и 
5. остали спортски клубови – 19,00 %.“ 

 
Члан 3. 

Члан 20. мијења се и гласи:  
„Новоформирани спортски клубови и 

спортска удружења и клубови који обнове рад, 
након двије године рада, на основу редовних 
извјештаја о својим активностима и пости-
гнутим резултатима, могу бити уврштени као 
корисници Буџета те сврстани у одговарајућу 
групу за финансирање.“ 
 

Члан 4. 
Правилник се примјењује даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број: 02-66-13 /14       
Датум: 31. јануар 2014. године                                  
Градишка                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
                                        Зоран Латиновић с.р. 
 

 
 
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) и 
члана 35. Статута општине Градишка- Пречи-
шћен текст („Службени гласник општине Гра-
дишка“ број: 8/13), Начелник општине Гради-
шка д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате 

 
I 

Републичком заводу за статистику РС 
одобравају се средства у износу од 3.219,96 
КМ (словима: трихиљадедвијестотинедеветна-
ест КМ и 96/100) на име поврата средстава 
који је уплаћен авансно за сврхе рада Пописне 
комисије општине Градишка у Попису 2013. 
године. 

 
II 

Исплата и пренос наведених средстава 
извршиће се из Буџета општине Градишка за 
2013. годину, на рачун Трезора Републике 
Српске број:551-001-00009177-46. 

 
 
 

III 
 О извршењу ове Одлуке стараће се 
Одјељење за финансије 
  

IV 
 Ова одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:02-064-1/14 
Датум:24.јануар 2014.године          
Г р а д и ш к а          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                       Зоран Латиновић с.р.  

 
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) и 
члана 35. Статута општине Градишка- Пречи-
шћен текст („Службени гласник општине Гра-
дишка“ број: 8/13), Начелник општине Гради-
шка д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу исплате 

 
I 

Агенцији за локални развој Градишка 
одобравају се средства у износу од 310,76 КМ 
(словима:тристоринедесет КМ и 76/100) на 
име трошкова телефона, електричне енергије и 
воде за сврхе рада Пописне комисије општине 
Градишка у Попису 2013. године 

 
II 

Исплата и пренос наведених средстава 
извршиће се из Буџета општине Градишка за 
2013. годину: буџетска ставка-Расходи по 
основу утрошка енергије, комуналних, комуни-
кационих и транспортних услуга, економски 
код 415200, на рачун Агенције за локални 
развој број:551-790-222-031-92-07. 

 
III 

 О извршењу ове Одлуке стараће се 
Одјељење за финансије 
  

IV 
 Ова одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број:02-434-4/14 
Датум:24.јануар 2014.године          
Г р а д и ш к а          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                       Зоран Латиновић с.р.  
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На основу члана 29. Статута Општине 
Градишка –Пречишћени текст („Службени гла-
сник општине Градишка“, број 8/13), Начелник 
Општине је  д о н и о 
 

О Д Л У К У 
о додјели средстава   

  Удружењу за помоћ МНРЛ Градишка 
 

I 
     Одобрава се исплата средстава 
у износу од 10.000,00 КМ (словима: десетхи-
љада конвертибилних марака и 00/100) Удру-
жењу за помоћ МНРЛ Градишка. 
 

II 
Удружење за помоћ МНРЛ Градишка ће 

из наведених средстава финансирати закуп 
пословног простора у коме је организован         
''Дневни боравак'' за чланове Удружења за по-
моћ МНРЛ Градишка, за период од 01. деце-
мбра 2013.године до 01. децембра 2014.године. 
 

III 
Исплата и пренос средтава из тачке I 

ове одлуке ће се извршити из Буџета општине 
Градишка за 2013.годину: буџетска ставка-
Остали непоменути расходи (репрезентација, 
пријеми, манифестације), економски код: 412 
900, која су била намијењена за прославу доче-
ка Нове године на отвореном, а преусмјерена су 
за Удружење за помоћ МНРЛ  Градишка. 
 

IV 
О извршењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за финансије. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у Службеном гласнику 
општине Градишка. 
 
Број: 02-435-31/13       
Датум: 30.децембар 2013. године                                  
Градишка                    

                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
                                        Зоран Латиновић с.р. 
 
 
 
 

На основу члана 29. Статута Општине 
Градишка –Пречишћени текст („Службени 
гласник општине Градишка“, број 8/13), 
Начелник Општине је  д о н и о 
 

О Д Л У К У 
о додјели средстава 

Удружењу воћара Републике Српске 

I 
     Одобрава се исплата средстава у износу 

од 2.000,00 КМ (словима: двијехиљаде конве-
ртибилних марака и 00/100) Удружењу воћара 
Републике Српске. 

 
II 

Удружење воћара Републике Српске ће 
из наведених средстава финансирати Друго 
савјетовање воћара Републике Српске које ће се 
одржати 8. фебруара 2014. године. 
 

III 
Исплата и пренос средтава из тачке I 

ове одлуке ће се извршити из Буџета општине 
Градишка за 2014.годину: буџетска ставка-
Грантови у земљи (текући грантови организа-
ција и удружења у оквиру економске и привре-
дне сарадње,-остали текући грантови у 
земљи..), економски код: 415 200.  
 

IV 
О извршењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за финансије. 
 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“  
 
Број: 02-435-1/14       
Датум: 3.фебруар 2014. године                                  
Градишка                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
                                        Зоран Латиновић с.р. 

 
 
 
На основу члана 29. Статута Општине 

Градишка –Пречишћени текст („Службени гла-
сник општине Градишка“, број 8/13), Начелник 
Општине је  д о н и о 
 

О Д Л У К У 
о додјели средстава   

  Полицијској станици Градишка 
 

I 
     Одобрава се исплата средстава у износу 

од 282,24 КМ (словима: двијестотинеосамде-
сетдвијеконвертибилне мараке и 24/100) Поли-
цијској станици Градишка. 

 
II 

Износ из тачке I ће се уплатити на 
рачун Delux d.o.o.,број:3060230000020571 код 
Hypo Bank, по предрачуну број:00052 од 4. 
фебруара 2014.године. 
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III 
Исплата и пренос средтава из тачке I 

ове одлуке ће се извршити из Буџета општине 
Градишка за 2014.годину: буџетска ставка-
Грантови у земљи (текући грантови организа-
ција и удружења у оквиру економске и привре-
дне сарадње,остали текући грантови у 
земљи...), економски код: 415 200.  
 

IV 
О извршењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за финансије. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у Службеном гласнику 
општине Градишка. 
 
Број: 02-434-8/14       
Датум: 4.фебруар 2014. године                                  
Градишка                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
                                        Зоран Латиновић с.р. 
 
 
 
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  у ве-
зи са  чланом 10. став 2. Одлуке о производњи 
и испоруци топлотне енергије (''Службени 
гласник Општине Градишка'', број 8/13)  и чла-
на 35. Статута Општине Градишка-Пречишће-
ни текст  (''Службени гласник општине Гради-
шка'', број 8/13) Начелник општине Градишка  
доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

Даје се сагласност  на Опште услове  
за испоруку топлотне енергије, даваоцу  кому-
налних услуга производње и испоруке топло-
тне енергије  на подручју општине Градишка - 
‘’ИЕЕ’’ д.о.о. за енергетику и екологију Бања 
Лука.   

 
Ово рјешење ступа на снагу  1. јануара 

2014. године, а објавиће се у ‘’Службеном гла-
снику Општине Градишка’’.  
 
Број: 02-022-164/13 
Дана: 31. децембар 2013.  године  
 
                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                     Зоран Латиновић с.р.  
 
 
 
                 

        

ОПШТИ УСЛОВИ  
ЗА ИСПОРУКУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ  

 
 
I-  Опште одредбе 
II- Технички и други посебни услови за   
     производњу и испоруку топлотне енергије и  
     добро извршење посла 

1. Поступак прикључења објеката, про-
бни период и привремена испорука 
топлотне енергије 

2. Редовна испорука топлотне енергије 
III- Начин обезбјеђивања континуитета у  
       испоруци топлотне енергије 
IV-  Права и обавезе даваоца услуге и  
       потрошача 
V-   Начин обрачуна и наплате цијене за  
       испоручену топлотну енергију 
VI- Прекид и обустава испоруке топлотне  
       енергије 
VII-Прелазне и завршне одредбе 
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овим Општим условима за испоруку 
топлотне енергије (у даљем тексту: Општи 
услови) се прописују  услови и начин органи-
зовања послова у обављању комуналне дјела-
тности производње и испоруке топлотне ене-
ргије из топлификационог система (у даљем 
тексту: производња и испорука топлотне 
енергије) и то: 

1. технички и други посебни услови за 
производњу и испоруку топлотне ене-
ргије, којима се обезбјеђује одређени 
обим, врста и квалитет услуга; 

2. начин обезбјеђивања континуитета у 
производњи и испоруци топлотне 
енергије 

3. права и обавезе привредног друштва 
које обавља производњу и испоруку 
топлотне енергије (у даљем тексту: 
давалац услуге) и права и обавезе 
потрошача произведене и испоручене 
топлотне енергије ( у даљем тексту: 
потрошач); 

4. начин наплате цијене за произведену и 
испоручену топлотну енергију, као и 
права потрошача у случају неиспоруке 
или неквалитетне испоруке топлотне 
енергије. 

 

Члан 2. 
 Производњу и испоруку топлотне ене-
ргије обавља „ИЕЕ“ д.о.о.Бања Лука,путем ПЈ 
Градишка. 
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Члан 3. 
 Потрошач, у смислу ових Општих 
услова, је свако физичко и правно лице које 
преузима произведену и испоручену топлотну 
енергију, као и инвеститор или власник, одно-
сно закупац објекта прикљученог на топлифи-
кациони систем. 

Потрошач преуизима произведнеу и 
испоручену топлотну енергију од даваоа услу-
ге по принципу купопродаје. 

Међусобни односи између инвеститора 
стамбених, пословних и стамбено-пословних 
објеката у изградњи, доградњи и реконстру-
кцији као потрошача, и даваоца услуге запо-
чињу прибављањем потребних сагласности и 
испоруком топлотне енергије. 
 Облигациони односи између власника 
односно закупца стамбених, пословних и 
стамбено-пословних објеката као потрошача, и 
даваоца услуге започињу редовном испоруком 
топлотне енергије послије истека пробног 
периода у испоруци топлотне енергије. 
 
 
II ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ ПОСЕБНИ 
     УСЛОВИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ  ИСПО- 
     РУКУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И 
    ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 

Члан 4. 
 Производња и испорука топлотне ене-
ргије врши се путем топлификационог систе-
ма. 
 Топлификациони систем је централи-
зовани вреловодни систем за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије. 
 Топлотна енергија из топлификационог 
система користи се за гријање објеката. 
 

Члан 5. 
Технолошку цјелину топлификационог 

система општине Градишка чине његови 
основни дијелови: 
 Топлотни извор (котловница) са 
свим својим елементима је постројење  за 
производњу топлотне енергије чији је носилац 
врела вода. 

1. Вреловодна мрежа(примарна мрежа) 
служи за пренос вреле воде од топло-
тног извора до топлотних станица, а 
састоји се из: 

 главних (магистралних) водова који 
служе за пренос вреле воде од топло-
тног извора до конзу-мног потрошача; 

 разводних водова који служе за пренос 
вреле воде унутар конзумног подручја; 

 вреловодних прикључака који служе за 
пренос вреле воде од прикључног 
шахта до топлотне станице. 

2. Топлотна станица (ТС) је скуп уређа-
ја којима се врши предаја и мјери коли-
чина испоручене топлотне енергије. 

3. Топловодна мрежа (секундарна мре-
жа) је скуп елемената: цијеви за разво-
ђење воде, цијевне арматуре и гријних 
тијела којима се топлотна енергија 
преноси потрошачу. 
 

Члан 6. 
 У својини или посједу даваоца услуге 
су дијелови технолошке цијелине топлифика-
ционог система наведени у члану 5. тачка 1. и  
2. ових Општих услова, док су цјелине топли-
фикационог система наведене под тачком 3. и 
4. у својини и/или посједу потрошача. 

Уколико својинско правни односи нису 
регулисани посебним правним актом примје-
њиваће се принципи из става 1. овог члана. 
 Топлификациони систем описан одре-
дбама члана 5. функционише као јединствена 
цјелина путем које давалац услуге врши испо-
руку топлотне енергије, при чему одржава 
комплетан систем о трошку власника и/или 
посједника дијела система који захтјева 
одржавање. 
  

Члан 7. 
 Техничке услове за прикључење обје-
ката потрошача на топлификациони систем и 
друге техничке услове за производњу и испо-
руку топлотне енергије прописује „ИЕЕ“ 
д.о.о.Бања Лука, полазећи од цјелине топлифи-
кационог система, важећих стандарда и пре-
порука за сваку врсту постројења, а у сврху 
снабдијевања топлотном енергијом у трајању 
од 16 сати дневно до 24 сата дневно, стамбене, 
пословне и стамбено-пословне објекте уз 
постигнуту температуру у просторији станда-
рдне фасадне изолације и столарије од 19 ± 1 
0Ц, мјерене у висини  1,5м од пода, што подра-
зумијева добро извршење посла.  
 

Члан 8. 
Комунални и други радови који се 

изводе у непосредној близини дијелова топли-
фикационог система које изводе други  извођа-
чи, као и када тим радовима може да се угрози 
топлификациони систем или неки његов дио, 
могу да се изводе само уз претходну сагла-
сност и под надзором даваоца услуге, а на 
терет инвеститора тих радова. 
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Члан 9. 
Прије почетка израде пројектне доку-

ментације за изградњу, доградњу или реко-
нструкцију објекта који се прикључује на 
топлификациони систем, инвеститор је дужан 
да од даваоца услуге прибави Начелну сагла-
сност за прикључење објекта. 

 
Члан 10. 

 По завршетку израде пројектне доку-
ментације из члана 9. ових Општих услова, а 
прије почетка радова, у поступку прибављања 
грађевинске дозволе, инвеститор је дужан да 
од даваоца услуге тражи Енергетску сагла-
сност за  прикључење објекта и да са даваоцем 
услуге закључи посебан уговор. 

 Садржај и потребна документација уз 
захтјев за издавање Енергетске сагласности 
ближе се одређују Техничким условима дава-
оца услуге. 

Давалац услуге је дужан да у року од 
15 дана од дана пријема захтјева из става 1. 
овог члана изда Енергетску сагласност за 
прикључење објекта, или ако нису испуњени 
услови да у истом року захтјев одбије. 

Испуњеност услова у смислу става 3. 
овог члана је да је: 

1. приложена пројектна документација 
усклађена са условима за пројектовање 
утврђеним у Начелној сагласности из 
члана 9. ових Општих услова 

2. инвеститор даваоцу услуге уплатио на-
кнаду за издавање Енергетске сагла-
сности  

3. инвеститор закључио са даваоцем 
услуге уговор из става 1. овог члана. 

 
Висина накнаде из става 4.тачка 2. овог 

члана утврђује се актом даваоца услуге, а 
износ ће зависити од укупне пројектоване 
инсталисане топлотне снаге на примарном 
дијелу топлотне станице за гријање објекта. 

 
Члан 11. 

Уговором из члана 10. став 1. ових 
Општих услова регулишу се: 

1. надзор даваоца услуге над изгра-дњом 
топлотне станице, 

2. прикључење објекта на топлифика-
циони систем, 

3. привремена испорука топлотне ене-
ргије у пробном периоду, 

4. обавеза инвеститора и даваоца услуге у 
пробном периоду и то: 
- инвеститор да изврши регулацију 

топлотне станице, 
- давалац услуге да изврши регула-

цију топлотне станице 

- да инвеститор и давалац услуге са-
чине Записник о регулацији и при-
мопредаји топлотне станице давао-
цу услуге на управљање и одржава-
ње ( у даљем тексту: Записник), 

5. обавеза инвеститора да у пробном 
периоду даваоцу услуге плаћа при-
времену испоруку топлотне енергије. 

6. и остала питања битна за регулисање 
међусобних односа. 
У пробном периоду, испоручена топло-

тна енергија за гријање се обрачунава на начин 
и по цијенама које важе за редовну испоруку 
топлотне енергије, без обавезе гаранције ква-
литета у редовној испоруци, до коначног инте-
рног техничког прегледа извршеног од стране 
даваоца услуге  (извршена успјешна топла 
проба на завршеном објекту). 
 
1. Поступак прикључења објеката, пробни 
период и привремена испорука топлотне 
енергије 
 

Члан 12. 
 По завршетку изградње секундарних 
инсталација и топлотне станице, инвеститор је 
дужан да даваоцу услуге достави захтјев за 
привремену испоруку топлотне енергије у 
пробном периоду. 
 Обавезан прилог захтјеву из става 1. 
овог члана је дио извјештаја Комисије за 
технички преглед објеката о техничкој испра-
вности секундарних инсталација. 
 Давалац услуге је дужан да започне 
привремену испоруку топлотне енергије у 
року од три радна  дана од дана пријема захтје-
ва инвеститора из става 1.овог члана ако је 
извјештај из става 2.овог члана позитиван. 
 Ако је извјештај из става 2.овог члана 
негативан, давалац услуге је обавезан да 
захтјев одбије до испуњења потребних услова 
и да о томе обавијести инвеститора. 
 

Члан 13. 
 Даном почетка привремене испоруке 
топлотне енергије из члана 12. став 3. ових 
Општих услова, почиње пробни период, сагла-
сно уговору из члана 10. сходно примјеном 
одредбе члана 11. ових Општих услова. 
 Пробни период може да траје најдуже 
двије гријне сезоне уз могућност продужења. 
 

Члан 14. 
 По потреби и на основу посебног 
захтјева инвеститора, давалац услуге може 
привремено да испоручује топлотну енергију 
због унутрашњих радова на градилишту у току 
гријне сезоне. 
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 Привремена испорука топлотне ене-
ргије у смислу става 1.овог члана не предста-
вља пробни период у смислу члана 13. ових 
Општих услова, али се примјењују сви услови 
у вези квалитета гријања као и за пробни 
период.  
 

Члан 15. 
 Поступак регулације секундарних 
инсталација и топлотне станице у пробном 
периоду, у смислу члана 11.став 1. тачка 4. 
ових Општих услова значи обавезу: 

1. Инвеститора да регулише секундарне 
инсталације тако да обезбједи пројектне 
температуре за гријање просторија, 

2. Даваоца услуге да: 
- регулише протоке и температуре прима-

рне и секундарне воде у топлотној станици за 
постизање пројектних температура за гријање 
просторија, 

- на основу измјереног протока и проје-
ктних температура примарне воде региструје 
стварно инсталисану топлотну снагу на прима-
рном дијелу топлотне станице, заједничком за 
гријање стамбеног и пословног дијела објекта. 
  
 Ближи услови за регулацију и реги-
страцију података из става 1. овог члана утвр-
ђују се Техничким условима даваоца услуге. 
 

Члан 16. 
 Када са изграђеним секундарним 
инсталацијама и у топлотној станици не могу 
да се постигну пројектни услови из члана 
15.став 1.ових Општих услова, обавеза је 
инвеститора да у пробном периоду отклони 
узроке, односно изврши неопходне преправке 
на секундарним инсталацијама и у топлотној 
станици. 
 Када инвеститор и давалац услуге не 
могу да постигну сагласност о узроцима због 
којих се не постижу пројектни услови, као и 
када инвеститор поступи у складу са ставом 1. 
овог члана а не постигну се пројектни услови, 
узрок утврђује за то овлаштена институција. 
 

Члан 17. 
 Записник из члана 11.став 1.тачка 4. 
трећа алинеја ових Општих услова, између 
осталог садржи: 

- измјерене температуре у просторијама 
станова и пословних простора, 

- измјерени проток примарне воде и те-
мпературе примарне и секундарне воде у 
топлотној станици за гријање објекта, 

- стварно инсталисану топлотну снагу на 
примарном дијелу топлотне станице, 
заједничком за гријање стамбеног и 
пословног дијела објекта 

- укупну пројектовану инсталисану топло-
тну снагу на примарном дијелу топлотне 
станице, за гријање објекта пројектне 
инсталисане топлотне снаге посебно за 
стамбени и пословни дио објекта и у 
сваком пословном простору уписане у 
енергетској сагласности. 
 
Садржај Записника из става 1.овог члана 

ближе се одређује Техничким условима 
даваоца услуге. 

 
Члан 18. 

 Када инвеститор и давалац услуге 
потпишу Записник из члана 17. ових Општих 
услова престаје режим привремене испоруке 
топлотне енергије и започиње редовна испо-
рука топлотне енергије. 

 Истовремено инвеститор је дужан да 
даваоцу услуге преда овјерену фотокопију 
употребне дозволе за изграђени, дограђени 
или реконструисани објекат. 

 
Члан 19. 

 По завршетку изградње топлотне ста-
нице и потписаног Записника, приступ 
топлотној станици дозвољен је само Даваоцу 
услуге који утврђује и услове обезбјеђења 
просторија топлотне станице. 

 
2. Редовна испорука топлотне енергије  
 

Члан 20. 
 По завршетку пробног периода у скла-

ду са чланом 17.ових Општих услова, права и 
обавезе о редовној испоруци топлотне енергије 
давалац услуге регулише са потрошачима и то: 

1. са власницима некретнина уговором по 
приступу и 

2. са власницима пословних простора 
потписивањем појединачних уговора. 

 
Власник некретнине дужан је обавијестити 

даваоца услуге о свим промјенама власништва 
над накретнинама у року од 7 (седам) дана од 
дана настале промјене. 

 
Члан 21. 

 Давалац услуге гарантује квалитет и 
количину топлотне енергије на контролно-мје-
рним мјестима у топлотним станицама до ства-
рно инсталисане топлотне снаге на примарном 
дијелу топлотне станице за гријање објекта. 

Мјера квалитета топлотне енергије у 
топлотној станици су измјерени протоци при-
марне и секундарне воде за гријање објекта и 
њихове полазне и повратне температуре, зави-
сне од промјене спољне температуре. 
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Одредбе члана 21. став 1. и 2. примјењују 
се на квалитет и количину топлотне енергије 
за контролно-мјерна мјеста гдје постоји угра-
ђен мјерни уређај, а на контролно-мјерним 
мјестима гдје не постоји мјерни уређај мјерење 
квалитета топлотне енергије утврђује се на 
бази инсталисане снаге и измјерених темпера-
тура на примарном дијелу топлотне станице. 
 
 
III- НАЧИН ОБЕЗБЈЕЂИВАЊА КОНТИ- 
       НУИТЕТА У ИСПОРУЦИ ТОПЛОТНЕ  
       ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 22. 

Давалац услуге је дужан да свој рад и 
пословање организује тако да обезбјеђује 
сталну функционалну способност дијелова 
топлификационог система из члана 5. тачке 1. 
и 2. као и примарни дио топлотне станице, 
ових Општих услова у циљу трајне и 
несметане производње и испоруке топлотне 
енергије за потрошаче под једнаким условима. 

Производња и испорука топлотне ене-
ргије за загријавање просторија обавља се у 
гријној сезони. 

 
Члан 23. 

Гријна сезона почиње 15. октобра теку-
ће а завршава се 15. априла сљедеће године. 

Гријна сезона може да почне и прије 
рока из става 1. овог члана када је према пода-
цима Хидрометеоролошке службе Републике 
Српске температура спољног ваздуха у општи-
ни Градишка три дана узастопно у 21 сат 120Ц 
или нижа, али не прије 01.октобра. 

Гријна сезона може да траје дуже од 
рока из става 1. овог члана и то све док темпе-
ратура спољног ваздуха у општини Градишка 
три дана узастопно у 21 сат не буде виша од 
120Ц, али не дуже од 30. априла. 

 
Члан 24. 

 У случају прекида у производњи и 
испоруци топлотне енергије усљед више силе, 
или других разлога који нису могли да се 
предвиде, односно спријече, давалац услуге је 
обавезан да одмах предузме мјере за откла-
њање узрока поремећаја, односно прекида, и 
то: 

- хитно поправи и замјени инсталације и 
уређаје којима се обезбјеђује произво-
дња и испорука топлотне енергије, као 
и заштити комуналне објекте и уређаје 
од даљих кварова или хаварија, 

- радно ангажује запослене на отклања-
њу узрока поремећаја, односно разлога 

због којих је дошло до прекида у прои-
зводњи и испоруци топлотне енергије. 

- предузме и друге мјере које утврде 
надлежни органи општине Градишка. 

 
 Ако у току гријне сезоне настану 
кварови који проузрокују прекид испоруке 
топлотне енергије, давалац услуге је дужан 
кварове отклонити у што краћем року. 
 
 
IV  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА УСЛУ- 
       ГЕ И ПОТРОШАЧА 

 

Члан 25. 
 Давалац услуге је дужан да: 

1. развија и гради дијелове топлифика-
ционог система у границама своје на-
длежности одређеним у члану 6. ових 
Општих услова, а у складу са динами-
ком развоја општине Градишка и 
својом пословном политиком, 

2. врши надзор над изградњом топлифи-
кационог система, 

3. прикључује објекте на топлификаци-
они систем у складу са Техничким 
условима даваоца услуге, 

4. обезбиједи инвестиционо и текуће 
одржавање дијелова топлификационог 
система у границама своје надлежно-
сти, 

5. производи и испоручује топлотну ене-
ргију за загријавање просторија у 
гријној сезони под условима утврђен-
им овим Општим условима, 

6. трајно чува комплетну техничку доку-
ментацију о изведеном стању топлифи-
кационог система. 

 
Члан 26. 

 Давалац услуге је дужан да по завр-
шетку гријне сезоне, а најкасније до 20. септе-
мбра текуће године, заврши све припремне 
радове на топлификационом систему за наре-
дну гријну сезону. 
 Давалац услуге је дужан да Општини 
Градишка поднесе извјештај о спремности 
топлификационог система за гријну сезону, 
најксније до 25. септембра текуће године. 
 

Члан 27. 
 Обавеза је даваоца услуге да сачини 
програм инвестиционог одржавања топлифи-
кационог система.   

Управљање и одржавање топлификаци-
оним системом обављаће се у складу са овим 
Општим условима и у складу са уговорима 
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закљученим између даваоца услуге и потро-
шача.  

Уколико уговор са потрошачем није 
закључен, а исти је прикључен на мрежу и 
испоручује му се топлотна енергија, управља-
ње и одржавање топлотних станица и секунда-
рних инсталација извршиће се према тржи-
шним условима. 

Власник некретнине овлаштен је да 
ангажује трећа лица за извршење поправке 
топлотних станица и секундарних инсталација, 
о чему је дужан обавјестити даваоца услуге. 

У случају да одржавање из претходног 
става није извршено у складу са стандардима и 
доведе до настанка штете или губитка топло-
тне енергије или отежане испоруке топлотне 
енергије давалац услуге не сноси одговорност 
и врши наплату у складу са Општим условима. 

Обавеза потрошача је да између двије 
гријне сезоне а најкасније до 20. септембра, 
отклони све уочене недостатке на секундарним 
инсталацијама и о томе обавјести даваоца 
услуге. 

 
Члан 28. 

Накнада трошкова за рад топлотне ста-
нице, платиће се на име достављених рачуна – 
лица наведених у рачуну.  

 
Члан 29. 

 Када су у објектима потрошача темпе-
ратуре ваздуха ниже од пројектних, потрочачи 
имају право да поднесу захтјев даваоцу услуге 
ради испитивања узрока неквалитетног загри-
јавања. 
 Давалац услуге је обавезан да по 
захтјеву из става 1. овог члана поступи у окви-
ру своје надлежности у року од 24 сата од 
пријема захтјева. 
 Обавеза је даваоца услуге и Друштва 
које је овлашћено да одржава секундарне 
инсталације да међусобно сарађују у откла-
њању евентуалних кварова, односно узрочника 
нижих температура из става 1. овог члана, сва-
ко у дијелу своје надлежности и обавеза, и да о 
томе у писаној форми обавијести потрошача. 
 Чињенице утврђене у случају из става 
3. овог члана уносе се у посебан записник који 
представља основ за остваривање права потро-
шача на одговарајуће смањење трошкова за 
испоручену топлотну енергију ако је узрок 
неквалитетног загријавања на примарној стра-
ни топлотне станице. 
  

Члан 30. 
 Када су у објекима потрошача темпе-
ратуре ваздуха ниже од пројектних због 
кварова на дијеловима топлификационог 

система у границама из члана 5. став 1. тачка 
1. и 2. ових Општих услова, обавеза даваоца 
услуге је да потрошачима умањи  рачун за 
испоручену топлотну енергију у односном 
временском периоду, према скали одређеној у 
Техничким условима даваоца услуге. 
 

Члан 31. 
 Потрошачу није дозвољено да: 

1. самостално прикључује или искључује 
секундарне инсталације из топлифика-
ционог система,односно супротно гра-
ђевинској и употребној дозволи за 
предметни објекат, 

2. самостално пуни и празни водом 
секундарне инсталације, 

3. повећава инсталисану топлотну снагу у 
објекту, 

4. користи секундарне инсталације за узе-
мљење електричних инсталација и 
уређаја. 

 
 
V  НАЧИН ОБРАЧУНА И НАПЛАТЕ  
     ЦИЈЕНЕ ЗА ИСПОРУЧЕНУ  
     ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ 
 

Члан 32. 
Потрошач плаћа трошкове за испоручену 

топлотну енергију на основу утврђене једини-
чне цијене, у зависности од обима и квалитета 
испоручене топлотне енергије, а у складу са 
критеријумима утврђеним овим Општим 
условима. 

Потрошач мјесечно плаћа трошкове за 
испоручену топлотну енергију обрачунате на 
основу критеријума и цијена утврђених актом 
даваоца услуге на које сагласност даје једи-
ница локалне самоуправе. 

Обрачун из става 2. овог члана садржи 
сталне и промјенљиве трошкове, што је дефи-
нисано тарифним моделом. 

Пословни потрошачи плаћају трошкове у 
мјесецима испоруке топлотне енергије,а ста-
мбени потрошачи плаћају трошкове током 
цијеле године у 12 мјесечних рата.  
 

Члан 33. 
Обим испоручене топлотне енергије утвр-

ђује давалац услуге очитавањем мјерног 
инструмента (калориметра). 

Потрошач је дужан да омогући и има право 
да присуствује очитавању мјерног инструмента 
(калориметра). 

Ако потрошачи немају уграђен мјерни 
инструмент (калориметар), трошкове за испо-
ручену топлотну енергију, до момента уградње 
мјерног инструмента плаћају на сљедећи 
начин: 
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1)стамбени потрошачи-по м2 затвореног 
стамбеног простора у 12 мјесечних рата, 

2) пословни потрошачи у стамбено-посло-
вним зградамана основу стварне инсталисане 
снаге потрошачевих топлотних уређаја и 
просјечног броја сати гријања, гдје се утроше-
на топлотна енергија утврђује на бази сљедеће 
формуле: 

Qm=300h x Qh 
      Qm –  утрошена топлотна енергија у МWх 
      Qh –  инсталисана снага потрошачевих 
уређаја које користи у МW 
      300h – кориговани просјечни број сати 
гријања у мјесецу за период 06-22 h. 
 

Члан 34. 
 Када је мјерни инструмент (калори-
метар) у квару, испоручена енергија се обрачу-
нава на основу стварно инсталисане топлотне 
снаге на примарном дијелу топлотне станице 
за гријање и просјечне спољње температуре у 
периоду квара измјерене у Градишци. 

Количина испоручене топлотне енерги-
је у том случају утврдиће се на сљедећи начин: 

Q = Ninst* k[МWh] 
гдје је: 

Ninst  – прикључна снага потрошача које 
користи у МW, 
k – еквивалентни број часова рада топлотних 
уређаја потрошача са прикључном снагом у 
обрачунатом периоду. 

 h
tt
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**16



  

nt  = 19 [оС] – средња прописна температура у 
објекту, 
pr
unt  = пројектна унутрашња температура, 
sr
vt = средња мјесечна вањска температура за 

Градишку у обрачунском периоду (мјерена у 
Градишци), 
pr
vt min = пројектна (рачунска) минимална вањска 

температура за Градишку, 
z – број дана гријања. 
 

Члан 35. 
 Када дође до прекида у испоруци 
топлотном енергијом у топлотној станици које 
траје дуже од 36 сати, давалац услуге је дужан 
да умањи рачун корисника у дијелу промје-
нљивих трошкова сразмјерно времену трајања 
прекида. 
 Уколико потрошач привремено не ко-
ристи топлотну енергију, обавезан је да плаћа 
сталне трошкове утврђене актом даваоца 
услуге. 
 

 

Члан 36. 
 Давалац услуге врши обрачун сталних 
и промјењљивих трошкова за испоручену 
топлотну енергију на крају мјесеца, а потро-
шачи плаћају по обрачуну најкасније до 25-ог 
у наредном мјесецу и то: 

1) потрошачи у стамбеним просторима на 
пословни рачун даваоца услуге или у 
благајни даваоца услуге, 

2) потрошачи у пословним просторима 
на пословни рачун даваоца услуге у 
складу са законом. 
 

Члан 37. 
 Потрошач има право да поднесе приго-
вор даваоца услуге на обрачун трошкова, у 
писаној форми, најкасније у року од осам дана 
од дана пријема рачуна. 

Даваоц услуге је обавезан да  о приго-
вору одлучи и о томе обавјести потрошача у 
року од петнаест дана од дана пријема 
приговора. 
 
 
VI- ПРЕКИД И ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ  
      ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 38. 

 Давалац услуге ће обуставити испору-
ку топлотне енергије у сљедећим случајевима: 

1. ако потрошач изврши прикључење на 
комунални објекат без одобрења надле-
жног органа, односно даваоца услуге, 

2. ако потрошач ненамјенски користи 
услугу гријања, 

3. ако потрошач не плати искоришћену 
услугу два мјесеца узастопно под усло-
вом да то техничке могућности дозво-
љавају и да се искључењем тог кори-
сника не угрожавају други корисници, 

4. ако потрошач одбије да закључи уговор 
о коришћењу услуге гријања. 

 
 Потрошач је дужан и након обуставе 
испоруке топлотне енергије из става 1.овог 
члана, плаћати фиксни дио цијене услуге 
гријања. 

 
По престанку разлога за обуставу, дава-

лац услуге је дужан да на захтјев потрошача, 
најкасније у року од три дана од дана подно-
шења захтјева, настави пружање услуге грија-
ња уз накнаду трошкова даваоцу услуге за 
поновну испоруку. 
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VII- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 39. 
 Ови Општи услови се могу примје-
њивати након добијања сагласности јединице 
локалне самоуправе. 
 
                        Директор ИЕЕ д.о.о.Бања Лука: 

                        Драгиша Зечевић,с.р. 
 
 
 
 
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 
члана 9. Закона о регулисању цијена (''Службе-
ни гласник Републике Српске'', број 106/09) у 
вези са  чланом 12. Одлуке о производњи и 
испоруци топлотне енергије (''Службени гла-
сник Општине Градишка'', број 8/13)  и члана 
35. Статута Општине Градишка-Пречишћени 
текст  (''Службени гласник општине Гради-
шка'', број 8/13) Начелник општине Градишка  
доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

Даје се сагласност на цјеновник 
услуга гријања са тарифним моделом, број 
265-1/12/2013 од 31. децембра 2013. године 

даваоцу комуналних услуга производње и 
испоруке топлотне енергије на подручју 
општине Градишка - ‘’ИЕЕ’’ д.о.о.  за енерге-
тику и екологију Бања Лука.  
   

Ово рјешење ступа на снагу  1. јануара 
2014. године, а објавиће се у ‘’Службеном 
гласнику Општине Градишка’’.  

 
Број: 02-022-164/13 
Дана: 31. децембар 2013. године 
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                           Зоран Латиновић с.р.  
 
 
 
 
 На основу члана 32. и 33. Општих 
услова за испоруку топлотне енергије, „IEE“ 
д.о.о. Бања Лука. Пословна јединица „IEE 
Топлана“ Градишка д о н о с и 
 

Ц Ј Е Н О В Н И К 
УСЛУГЕ ГРИЈАЊА СА ТАРИФНИМ 

МОДЕЛИМА 
 
 

 
 
 

Тарифни 
модел 

Групе 
потрошача Опис тарифног модела 

ЕЛЕМЕНТИ ПОТРЕБНИ ЗА 
ОБРАЧУН 

ЈМ Цијена 
са ПДВ-ом 

Период 
обрачуна 

Т1 

Стамбени 
простори 
заједничког 
становања* 

Обрачунава се по m² затвореног стамбеног 
простора (грејна површина) 
Стални/непромјењиви/фиксни дио је урачунат 
и обрачунава се према формули: 

Х m² х 120W/m² х 5.172,70КМ/MW 

m² 1, 65 КМ/ m² 12 мјесеци 

Т2 

Пословни 
простори у 
стамбено-
пословним 
објектима 

Обрачунава се према стварној инсталисаној 
снази (Qh) потрошачевих топлотних уређаја и 
просјечног броја сати гријаwа према формули: 

Qm =Qh x 300h 
Стални/непромјењиви/фиксни дио је урачунат 
и обрачунава се према формули: 

Qh х 5.172,70КМ/MW 

MWh 138 КМ/MWh 6 мјесеци 

Т3 

Пословни 
објекти и 
појединачни 
стамбени 
објекат** 

Промјењиви(варијабилни) дио*** 
Обрачун према утрошку-очитањем мјерног 
инструмента калориметра 
Стални/непромјењиви/фиксни дио***није 
урачунат и додаје се промјењивом дијелу, а 
обрачунава се на следеће начине према 
формули: 
Qpk х 5.172,70КМ/MW за постојеће потрошаче 
и 
Qh х 5.172,70КМ/MW за нове потрошаче 

MWh 138 КМ/MWh 6 мјесеци 
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Т4 

 Промјењиви (варијабилни) дио*** 
Обрачун према к-фактору 
(еквивалентном броју часова рада топлотних 
уређаја потрошача са прикључном снагом у 
обрачунском периоду) према формули: 
Q=Ninst x k (MWh) 
                                  

 
 Стални /непромјењиви/ фикси дио ****није 
урачунат и додаје се промјењивом дијелу, а 
обрачунава се на следеће начине према 
формули:    
Qpk х 5.172,70КМ/MW за постојеће потрошаче 
и 
Qh х 5.172,70КМ/MW за нове потрошаче      

MWh 138 КМ/MWh 6 мјесеци 

  Обрачун стални /непромјењиви/ фикси дио *** MW 5.172,70КМ/MW 12 мјесеци 
 
*заједничко становање –стамбена зграда са   
  најмање четити стана 
**појединачни стамбени објекти- приватне  
   куће или стамбени објекти са највише три  
   стана 
***Промјењиви (варијабилни) дио –утроше- 
    на топлотна енергија или испоручена  
    топлотна енергија 
****Стални /непромјењиви/ фикси дио-   
    инсталисана снага по MW, а обрачунава се 
    на следеће начине: 

-за тарифу Т1-стални дио= 
Хm² х 120W/m² х 5.172,70КМ/MW 
-за тарифу Т2-стални дио= 
 Qh х 5.172,70КМ 
-за тарифу Т3-стални дио се обрачуна-

ва на два начина и то: 
o за постојеће потрошаче према 

просјечној коришћеној (ангажо-
ваној) снази из предходне сезо-не 
према формули: стални дио= 

      Qpk х 5.172,70КМ 
o за нове потрошаче према форму-

ли:стални дио= 
       Qh х 5.172,70КМ 

-за тарифу Т4- исто као под Т3 
 

Qm - утрошена топлотна енергија у MWh 
Qh  - инсталисана снага потрошачевих уређаја  
         које користи у MW 
300h-кориговани просјечни број сати гријања у  
         мјесецу за период од 6-22 h(30 дана х10h) 
Qpk –просјечно кориштена (ангажована) снага  
         потрошачевих топлотних уређаја у пре- 
         дходној сезони 
Q     -количина испоручене топлотне енергије 
Ninst- прикључна снага потрошача које користи  
        у MW 
k     - еквивалентни број часова рада топлотних  
         уређаја потрошача са прикључном снагом  

         у обрачунатом периоду 
tn      -19°C средња прописана температура у  
         објекту 

 пројектна унутрашња температура 

  -средња мјесечна вањска температура за  
            Градишку у обрачунском периоду  
            (мјерена у Градишци) 

 -пројектна(рачунска) минимална  
           вањска температура за Градишку 
  z     - број дана гријања 
 
НАПОМЕНА: Није извршена промјена цијене 
услуге гријања у односу на 2013. годину 

 
Бројj:265-1/12/2013 
Датум:31.12.2013.године 

                  Директор: 
                            Драгиша Зечевић,дипл. ец. с.р. 
 
 
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', бр. 118/02, 101/04, 42/05 и 98/13) и 
члана 9. Закона о регулисању цијена (''Слу-
жбени гласник Републике Српске'', број 106/09) 
и члана 35. Статута Општине Градишка-Пре-
чишћени текст  (''Службени гласник општине 
Градишка'',број 8/13) Начелник општине 
доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

Даје се сагласност К.П.''Водовод'' а.д. 
Градишка на утврђене цијене воде, канали-
зације и таксе на прикључак у складу са 
Одлуком Надзорног одбора предузећа, а како 
слиједи: 
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Намјена                                                   Је.мј.                                     Цијена КМ без  (ПДВ-а) 
 

1. Производња воде 
    -домаћинства                                           m3                                                        0.98 КМ 
    -правна лица                                            m3                                                        1.98 КМ 
2. Кориштењe канализације                                                                              
    -домаћинства                                           m3                                                        0.60 КМ                                            
   -правна лица                                             m3                                                        1,20 КМ                                                   
3. Накнада за одржавање 
   -домаћинства                                         по рачуну                                               2,00 КМ 

                -правна лица 
а) за водомјере са најновијим прикључком: 

                                                                3/4 ''                                                                         2,00 КМ 
                                                                    1''                                                                         2,50 КМ 
                                                                 5/4''                                                                         3,00 КМ 
                                                                 6/4''                                                                         5,00 КМ 
                                                                    2''                                                                         6,50 КМ 

б) за водомјере са прирубницом: 
 
             ДН           50          обични     11,00                                     комбиновани              22,00 КМ 
                              65                            12,00                                                                        24,00 КМ 
                              80                            13,00                                                                        26,00 КМ 
                           100                          14,00                                                                         28,00 КМ 
                           150                           19,00                                                                        38,00 КМ 
                             200                           22,00 
                             250                           46,00 
                            300                            53,00 
 

4. Накнада за прикључак на водоводну  
и канализациону мрежу, са профилом водо-
водног прикључка од 1/2 '' и 3/4'' : 
           -водоводна мрежа                    250.00 КМ 
           -канализациона мрежа            250.00 КМ 

5. Накнада за прикључак на водоводну 
и канализациону мрежу са профилом водово-
дног прилључка изнад  3/4'': 
 

 
Профил                                                      Водов.мрежа                    Канализац.мрежа 

 
1''                                                                500.00  КМ                                500.00 КМ 
5/4''                                                              600.00  КМ                                600.00 КМ 
6/4''                                                              700.00  КМ                                700.00 КМ 
2''                                                                 850.00  КМ                                850.00 КМ 
80 мм                                                         1.000.00 КМ                             1.000.00 КМ 
100 мм                                                       1.200,00 КМ                             1.200.00 КМ 
150 мм                                                       2.000,00  КМ                            2.000.00 КМ

Напред наведене цијене ће се примје-
њивати од 1. децембра 2013. године. 
         О извршењу овог рјешења стараће се 
Одјељење за урбанизам, грађење, комуналне и 
стамбене послове општине Градишка. 
         Ово рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Градишка''. 
 
Број: 02-380- 4/13                                                                             
Датум: 25.децембар 2013.   
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
                                           Зоран Латиновић с.р.                         

 
 
 
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', бр., 101/04, 42/05 118/05 и 98/13), 
члана 19. Закона о систему јавних служби 
(''Службени гласник Републике Српске'', бр. 
68/07 и 109/12)  и члана 29. Статута Општине 
Градишка-Пречишћени текст  (''Службени гла-
сник општине Градишка'', број 8/13) Начелник 
општине Градишка  доноси  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Финансијски план 
ЈЗУ“Апотека Градишка“ Градишка за 2014. 

годину 
 
I 

 Даје се сагласност на Финансијски 
план ЈЗУ“Апотека Градишка“ Градишка за 
20145. годину, донесен од стране Управног 
одбора наведене установе (Одлука о доношењу 
Плана о финансијском пословању број:01-308-
V-1/13-13 од 27.12.2013.године 
 

II 
 За праћчење извршења ове одлуке 
задужује се директор ЈЗУ“Апотека Градишка“ 
Градишка. 
 

III 
 Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“ 
 
Број: 02-023-18/13                                                                             
Датум: 03.јануар 2014.године   
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                         Зоран Латиновић с.р 
 
 
 

На основу члана 35. Статута Општине 
Градишка-Пречишће-ни текст  (''Службени гла-
сник општине Градишка'', број 8/13) Начелник 
општине Градишка  доноси  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за интерну ревизију 
пројектне документације 

 
I 

 Именује се Комисија за интерну реви-
зију пројектне документације за санацију и 
реконструкцију стамбених једница у Општини 
Градишка на Пројекту реконструкције стамбе-
ног фонда OPEC- Фонд за међународни развој 
OFID ( У даљем тексту: Комисија) у саставу: 

1. Владимир Грабеж – дипл.инж. 
арх. предсједник, 

2. Гордана Николић, инж.грађ.-члан, 
3. Александра Татић, дипл. просто-

рни планер-члан 
 

II 
 Задатак Комисије из предходне тачке је 
да утврди да ли је техничка документација 
комплетна, да ли је иста урађена у складу са 
Законом о уређењу простора и Грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 
40/13), Правилником о садржају и контроли 
техничке документације („Службени гласник 
Републике Српске“ број 101/13) и од стране 
правног лица овлаштеног за израду технуичке 
документације, те да о предњем сачини 
извјештај. 
 

III 
 Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласни-
ку општине Градишка“ 
 
Број: 02-111-191/13                                                                            
Датум: 23.12. 2013.године   
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
                                           Зоран Латиновић с.р 
 
 
 

На основу члана 72. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', бр., 101/04, 42/05 118/05 и 98/13 и 
члана 34. Статута Општине Градишка-Пречи-
шћени текст  (''Службени гласник општине 
Градишка'', број 8/13) Начелник општине 
Градишка  доноси  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о формирању Пројектног 
имплементационог тима  

 
I 

 Именује се Пројектни имплементаци-
они тим (скраћено:ПИТ) у саставу: 
 

1. Никола Солдатић координатор тима, 
2. Горан Ђорђић        -члан, 
3. Милан Хрвачевић-члан, 
4. Нада Ћорковић     -члан, 
5. Санела Бабић        -члан, 
6. Владимир Грабеж -члан, 
7. Боро Малешевић  -члан, 
8. Јовица Буловић     -члан, 
9. Милан Шкондрић -члан, 
10. Сандро Зеничанин -члан. 

 

II 
 ПИТ је задужен за оперативну реали-
зацију пројекта водоводне и канализационе 
инфраструктуре у општини Градишка. 
 

III 
 Ово рјешење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
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IV 
 Доношењем овог рјешења престаје да 
важи Рјешење број:02-111-53/10 0д 30.08.2010. 
године. 
 
Број: 02-012-1-6/14                                                                             
Датум: 16.01.2014.године   
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
                                           Зоран Латиновић с.р 
 
 
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', бр., 101/04, 42/05 118/05 и 98/13 и 
члана 34. Статута Општине Градишка-Пречи-
шћени текст  (''Службени гласник општине 
Градишка'', број 8/13) Начелник општине 
Градишка  доноси  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Комисије за избор 
чланова Управе предузећа 

 КП „Градска чистоћа“   
 

Члан 1. 
 У састав Комисије за избор чланова 
Управе предузећа КП „Градска чистоћа“ а.д. 
Градишка, директора и извршног директора за 
техничке послове (у даљем тексту:Комисија) 
именују се сљедећи представниси из реда 
службеника јединице локалне самоуправе: 

1. Љубимко Чакаљ, 
2. Никола Солдатић и 
3. Зорица Марковић. 
 

Члан 2. 
Задатак Комисије је да у складу са кри-

теријумима за избор прегледа све пријаве које 
су пристигле у прописаном року наведеном у 
јавном конкурсу за избор и именовање чланова 
Управе предузећа КП „Градска чистоћа“ а.д. 
Градишка, те састави листу кандидата са ужим 
избором најбољих кандидата који исуњавају 
услове за именовање и исту достави надзорном 
одбору предузећа. 

 
Члан 3. 

Ово рјешење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
Број: 02-111-3/14                                                                             
Датум: 22.01.2014.године   
                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
                                           Зоран Латиновић с.р. 

 
На основу члана 5.став 3.  Закона о 

празницима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 43/07) и 
члана 29. Статута општине Градишка-Пречи-
шћен текст („Службени гла-сник општине 
Градишка“ број:8/13), Начелник општине 
Градишка д о н о с и 
 

Н А Р Е Д Б У 
о измјени Наредбе о одређивању предузећа, 

установа и других организација који су 
дужни да раде у дане празника Републике 

Српске 
 

Члан 1. 
 У Наредби о одређивању предузећа, 
установа и других организација који су дужни 
да раде у дане празника Републике Српске 
(„Службени гласник општине Градишка“, број 
4/09-пречишћен текст и 5/13), у члану 1. у 
тачки 3. додаје тачка 3а) која гласи: 
  „Угоститељски објекти на подручју 
Општине могу да раде у неограниченом 
радном времену у дане 01.02. 07. и 14. јануарa 
2014. године.“ 
 Угоститељски објекти који су смјеште-
ни у пословно стамбеним објектима колекти-
вног становања дозвољено је да у наведеним 
данима раде један сат дуже од радног времена 
прописаног Одлуком о радном времену угости-
тељских објеката на подручју општине 
Градишка“ 
 

Члан 2. 
            Ово наредба ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном Гла-
снику општине Градишка“. 
 
Број: 02-022-106/13 
Датум:31.12.2013.године      
                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                 Зоран  Латиновић  с.р 
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ, 
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 

О Г Л А С 
 

Одјељење за урбанизам, грађење, ко-
муналне и стамбене послове, општине Гради-
шка на основу рјешења број 04-372-70/13 од 
18.12.2013.године, извршило је у Регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број 84/13 упис осни-
вања ЗЕВ зграде у Градишци, Улица “Видо-
вданска” бр. 5, улаз Ц, са сљедећим подацима: 

У Регистру заједница етажних вла-
сника стамбених зграда под редним бројем 
84/13 уписана је Заједница етажних власника 
зграде у Градишци, Улица видовданска број 5, 
улаз Ц.. Оснивачки акт Заједнице је Уговор о 
оснивању од 05.12.2013.године. Основна 
дјелатност ЗЕВ је управљање зградом за рачун 
етажних власника, прикупљање средстава за 
одржавање заједничких дијелова зграде и дру-
гих трошкова управљања зградом, одржавање 
заједничких дијелова зграде, извођење радова 
хитних интервенција, коришћење заједничких 
просторија и дијелова зграде и земљишта које 
служи за редовну употребу зграде, као и други 
послови управљања зградом. 

У правном промету са трећим лицима 
заједница закључује уговоре и обавља друге 
послове промета у оквиру своје дјелатности, 
самостално и без ограничења. Заједница у 
правном промету одговара цјелокупном својом 
имовином, новчаним средствима и имови-
нским правима којим заједница располаже. 

Оснивачи и чланови за обавезе заје-
днице, које се односе на послове одржавања 
заједничких дијелова зграде, одговарају супси-
дијарно до висине свог удјела у плаћању 
трошкова инвестиционог и текућег одржавања 
и хитних интервенција на заједничким дије-
ловима зграде. 
            Лица овлаштена за заступање заједнице 
су: Малешевић Небојша ЈМБГ: 2004971101477 
и Перишић Сњежанаа ЈМБГ: 0212965106488 
 
Број: 04-372-70/13  
Дана: 18.12.2013 године   
                            НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

         Слободан Видовић с.р. 
 
 

 

О Г Л А С 
 
Одјељење за урбанизам, грађење, кому-

налне и стамбене послове, општине Градишка 
на основу рјешења број 04-372-73/13 од 15.01-
2014.године, извршило је у Регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у реги-
старском листу број 85/14 упис оснивања ЗЕВ 
стамбене зграде у Градишци, Улица “Коза-
рских бригада” 34, са сљедећим подацима: 

У Регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда под редним бројем 85/14 
уписана је Заједница етажних власника 
стамбене зграде у Градишци, Улица козарских 
бригада 34. Оснивачки акт Заједнице је Уговор 
о оснивању од децембра 2013.године. Основна 
дјелатност ЗЕВ је управљање зградом за рачун 
етажних власника, прикупљање средстава за 
одржавање заједничких дијелова зграде и 
других трошкова управљања зградом, одржа-
вање заједничких дијелова зграде, извођење 
радова хитних интервенција, коришћење заје-
дничких просторија и дијелова зграде и зе-
мљишта које служи за редовну употребу згра-
де, као и други послови управљања зградом. 

У правном промету са трећим лицима 
заједница закључује уговоре и обавља друге 
послове промета у оквиру своје дјелатности, 
самостално и без ограничења. Заједница у 
правном промету одговара цјелокупном својом 
имовином, новчаним средствима и имови-
нским правима којим заједница располаже. 

Оснивачи и чланови за обавезе заједни-
це, које се односе на послове одржавања заје-
дничких дијелова зграде, одговарају супсиди-
јарно до висине свог удјела у плаћању трошко-
ва инвестиционог и текућег одржавања и 
хитних интервенција на заједничким дијело-
вима зграде. 

Лице овлаштено за заступање заједнице 
је Васић Раденко ЈМБГ: 1009978191763. 
 
Број: 04-372-73/13  
Дана: 15.01.2014 године   
                            НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

         Слободан Видовић с.р. 
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О Г Л А С 

 
 Одјељење за урбанизам, грађење, ко-
муналне и стамбене послове, општине Гради-
шка, на основу рјешења број 04-372-5/14  од 
23.01.2014. године, извршило је  у региста-
рском листу број: 17/06 упис промјене лица 
овлаштених за заступање Заједнице етажних 
власника стамбене зграде   у Градишци, Ул. 
„Видовданска“ 75 Б, са сљедећим подацима:   
 
 Лица овлашћена за заступање и пре-
дстављање Заједнице су:  

 
       -  Шобот Данило,      ЈМБГ-1411985101470 
       - Боројевић Предраг, ЈМБГ-1001986101489 
       - Чолпа Фатима,        ЈМБГ-0903951106461  
       - Перић Нада ,           ЈМБГ-2707953106462 
       - Гунић Седика,        ЈМБГ-0101958106468 
      
 У истом регистарском листу бришу се 
имена  лица која су до сада заступала Заједни-
цу и то: 
            -  Вранић Ранко и 
            -  Кудузовић Санела 
 
Број:04-372-5/14  
Дана:23.01.2014. године               
 
                             НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
                                Слободан Видовић с.р. 
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